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SAL DA TERRA 

Anda! 

Quero te dizer nenhum segredo 

Falo desse chão, da nossa casa 

Vem que tá na hora de arrumar 

 

Tempo! 

Quero viver mais duzentos anos 

Quero não ferir meu semelhante 

Nem por isso quero me ferir 

 

Vamos precisar de todo mundo 

Pra banir do mundo a opressão 

Para construir a vida nova 

Vamos precisar de muito amor 

A felicidade mora ao lado 

E quem não é tolo pode ver 

 

A paz na Terra, amor 

O pé na terra 

A paz na Terra, amor 

O sal da 

Terra! 

És o mais bonito dos planetas 

Tão te maltratando por dinheiro 

Tu que és a nave nossa irmã 

 

Canta! 

Leva tua vida em harmonia 

E nos alimenta com seus frutos 

Tu que és do homem, a maçã 

 

Vamos precisar de todo mundo 

Um mais um é sempre mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças 

É só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora 

Para merecer quem vem depois 

 

Deixa nascer, o amor 

Deixa fluir, o amor 

Deixa crescer, o amor 

Deixa viver, o amor 

O sal da terra. 

(Bete Guedes e Ronaldo Bastos). 



 
 

 
 

RESUMO 

Esta tese tem como principal objetivo a construção de indicadores de sustentabilidade 

apropriados para institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear no 

Brasil. Para tanto, são apresentados e discutidos os resultados do processo dessa 

construção, bem como a percepção da população que reside na região circunvizinha a 

este tipo de instituto – adotou-se como estudo de caso o Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN) - localizado na Pampulha, mais especificamente, no 

campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG. Um 

dos processos metodológicos presente nesta pesquisa foi a aplicação do método Delphi, 

por ser o mais utilizado na construção de indicadores. Sua aplicação nesse trabalho 

permitiu a obtenção de opiniões de grupos de especialistas coletadas por meio de um 

questionário. Inicialmente foram construídos 69 indicadores de sustentabilidade, alguns 

desses foram obtidos por meio de listas de indicadores a partir de revisão da literatura e 

adaptados para a área nuclear, distribuídos entre as dimensões ambiental, econômica, 

sociocultural e institucional. Outros indicadores foram construídos por meio de 

discussões com grupos da área nuclear, ambiental, econômica e sociocultural. Dentre o 

conjunto dos indicadores investigados, 26 foram selecionados como sendo os mais 

relevantes. Em seguida foi aplicado o questionário submetendo-o a 120 indivíduos que 

residem no entorno do CDTN.  Foram detectadas discrepâncias entre os grupos de 

especialistas em relação aos indicadores de uma determinada dimensão em detrimento 

aos indicadores de outra dimensão, bem como entre indicadores da mesma dimensão. 

Em relação ao paralelo feito entre a opinião da população com a opinião dos 

especialistas constatou-se uma similaridade nos resultados. Por fim, este estudo trata-se 

da primeira proposta para o setor nuclear em se construir indicadores que levem em 

consideração a avaliação de especialistas e a opinião da comunidade que reside no 

entorno dessas instituições. 

Palavras-chave: indicadores de sustentabilidade; método Delphi; tecnologia nuclear, percepção e 

comunicação de risco. 

   



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

This PhD dissertation consists of a construction of appropriate sustainability indicators 

for Nuclear Area Innovation and Research Institutes in Brazil. In order to do so, the 

results of the construction process, as well as, the perception of the population that 

resides in the area surrounding this type of institute are presented and discussed. As 

reference for this case study, the Nuclear Technology Development Center (CDTN) was 

chosen. It is located in Pampulha, more specifically, on the campus of the Federal 

University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG. One of the methodological 

processes present in this research is the Delphi method, because it is the most used in 

the construction of indicators. Its application in this work allowed obtaining the of 

specialist groups‟ opinions collected through a questionnaire. Initially, sixty-nine 

sustainability indicators were considered. They were distributed among the 

environmental, economic, sociocultural and institutional dimensions, some of which 

were obtained through lists of indicators pointed by literature review. Other indicators 

were built through discussions with groups from the nuclear, environmental, economic 

and sociocultural areas. Among the set of indicators investigated, twenty-six were 

selected as being the most relevant. A questionnaire was then applied to one hundred 

and twenty individuals living in the vicinity of the CDTN. Discrepancies were found 

during the analysis the opinions of the experts in relation to sustainability dimensions 

proposed, as well as, indicators of the same dimensions were varied. However, the 

opinion of the population and the opinion of the experts had similar results. Finally, this 

study is the first proposal for the nuclear sector to construct this kind of indicator that 

takes into account the evaluation of experts and the opinion of the community that 

resides around these institutions. 

Keywords:  sustainability indicators; Delphi method; nuclear technology, perception and risk 

communication.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

A mobilização global em torno do conceito de sustentabilidade nasce da percepção de 

que o futuro só será sustentável se buscarmos um desenvolvimento econômico que 

preserve os recursos ambientais para as próximas gerações, gerando condições para que 

se promova um melhor equilíbrio no desenvolvimento social. Uma instituição que atue 

em um padrão considerado sustentável leva em conta o impacto potencial de seus 

processos e produtos, tanto no meio ambiente como em toda a sociedade. Para tanto, 

considerando sua importância como agente social, ela deve incorporar práticas que 

estimulem novos caminhos para o desenvolvimento sustentável. 

No princípio, a sustentabilidade remetia ao equilíbrio de três pilares importantes: o 

ambiental, o econômico e o social. A sustentabilidade ambiental refere-se a todas as 

condutas que possuam, direta ou indiretamente, algum impacto no meio ambiente, seja a 

curto, médio ou longo prazos. Nesse aspecto, a empresa, instituição ou a sociedade deve 

pensar em formas de minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos 

positivos. A sustentabilidade econômica traz consigo fundamentos básicos como 

medidas que visem a implantação de uma economia estável. Ela foca, em primeiro 

plano, em um empreendimento que não seja caro e que gere lucros rapidamente. A 

sustentabilidade econômica entra no âmbito socioeconômico com o intuito não apenas 

de tornar o futuro mais próspero, mas também de alterar alguns fatores da realidade em 

que se vive. A sustentabilidade social diz respeito ao capital humano de um 

empreendimento, em outras palavras o modo com que esse empreendimento se 

relaciona com a comunidade local e com a sociedade como um todo. A preocupação 

principal, dentro desta linha, é com o bem-estar humano, a condição humana e os meios 

utilizados para melhorar a qualidade de vida. 

Com o passar do tempo outras dimensões foram sendo incorporadas para o avanço do 

conceito de desenvolvimento sustentável, entre elas: institucional, cultural, política e 

geográfica. No presente trabalho, as dimensões abordadas serão a ambiental, a 

econômica, a social, a cultural e a institucional. 

Na Conferência de Brundtland, realizada em 1983, foi criado um relatório que ficou 

conhecido como “Nosso Futuro Comum” divulgado em 1987. Esse relatório apresentou 

um novo olhar sobre o desenvolvimento, definindo-o como o processo que “satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 
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suas próprias necessidades”. É a partir daí que o conceito de desenvolvimento 

sustentável passa a ser debatido. Desse modo, surge a seguinte dúvida: será possível um 

desenvolvimento, nos moldes do que conhecemos atualmente, que seja sustentável? 

Contudo, foi somente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, 

conhecida como Rio-92, que o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser 

discutido com mais profundidade, sendo criada, naquele momento, a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável – CDS (Commission on Sustainable Development – 

CSD), designada para reexaminar questões relativas ao meio ambiente e reformular 

propostas realísticas para abordá-las, bem como propor novas formas de cooperação 

internacional nesse campo, de modo a orientar as políticas e ações no sentido de fazer as 

mudanças necessárias. Desde então, estão sendo debatidas propostas para que o 

progresso se dê em harmonia com a natureza, garantindo a qualidade de vida tanto para 

a geração atual, quanto para as gerações futuras.  

Nessa mesma Conferência foi levantada também a necessidade de desenvolver 

ferramentas que permitissem mensurar a sustentabilidade. A utilização de indicadores 

de desenvolvimento sustentável foi apontada como sendo uma ferramenta importante 

nesse tipo de mensuração. Indicadores devem ter a capacidade de descrever um estado 

ou situação dos fenômenos que ocorrem no meio ambiente, é algo que relata o que está 

acontecendo ou está para acontecer (OLIVEIRA, 2012).  

O objetivo principal do desenvolvimento dos indicadores de sustentabilidade foi 

definido pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED), realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Alguns estudos como os de Claro e 

Claro (2004), Krajnc & Glavic (2005), Labuschagne & Brent & van Erck (2005), Dahl 

(2007), Singh et al. (2009), entre outros, foram desenvolvidos antes da publicação da 

Agenda 21. Contudo, a Agenda 21 constitui um marco no desenvolvimento de 

pesquisas e trabalhos a respeito de indicadores de sustentabilidade (CALLADO e 

FENSTERSEIFER, 2010). 

A Agenda 21 Capítulo 40, documento elaborado na Conferência Rio-92, enfatizou a 

importância do uso de indicadores de sustentabilidade para descrever uma realidade 

complexa e dinâmica. Esses indicadores vêm sendo utilizados em muitos países para 

registrar, planejar, priorizar e clarificar os objetivos de políticas públicas, dentre outros 
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(OECD, 2002). Pode-se afirmar que esses indicadores são desenvolvidos para permitir 

que a instituição, seja ela pública ou privada, identifique caminhos possíveis para 

aprimorar sua gestão e seus processos. 

No entanto, existem poucos estudos relacionados à construção de indicadores de 

sustentabilidade específicos para institutos de pesquisa e inovação, em especial 

institutos da área nuclear. Estudos desenvolvidos, por exemplo, pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) são pioneiros nessa área e servem de referência 

para outras instituições (EMBRAPA, 2003). 

Institutos de pesquisa e inovação contribuem para a criação, desenvolvimento e difusão 

das inovações tecnológicas. A maioria desses institutos fornecem serviços para a 

indústria e desenvolvem projetos com universidades, possuindo um potencial 

aglutinador, podendo ser catalisadores da inovação (OLIVEIRA e TELES, 2011). 

No Brasil a Comissão Nacional da Energia Nuclear (CNEN) – órgão vinculado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) - conta com oito institutos de 

pesquisa: um em Recife/PE, um em Abadia de Goiás/ GO, um em Belo Horizonte/ MG, 

um em Poços de Caldas/ MG; um em São Paulo/SP e dois no Rio de Janeiro/RJ e possui 

um em processo de licenciamento previsto para ser construído em Iperó/SP. Além do 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), localizado em Piracicaba, centro 

vinculado à Universidade de São Paulo (USP). 

É relevante mencionar que os institutos de pesquisa da área de tecnologia nuclear do 

Brasil estão localizados predominantemente em ambientes urbanos. Muitas vezes, a 

percepção do público com relação às atividades desenvolvidas nesses institutos é 

negativa, já que em geral, elas são associadas à ocorrência de acidentes nucleares e 

disposição inadequada de rejeitos radioativos (FERREIRA e SOARES, 2012). Dessa 

forma a percepção da população frente a esse tema tende a ser formada com base nas 

informações que se encontram disponíveis na mídia, os quais vêm predominantemente 

associados aos acidentes nucleares.  

Sabe-se que temas relacionados à área nuclear geram posicionamentos prós e contras, 

assim como temas que envolvem mineração e transgênicos, acarretando uma visão do 

público, em geral, negativa. Dessa forma, percebe-se a necessidade de melhor 
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esclarecimento para a sociedade, uma vez que assuntos ligados a esses temas são 

debatidos na mídia - maior formadora de opinião e, quase sempre, de forma negativa. 

Frente a esse cenário verifica-se a necessidade de construção de indicadores que 

contribuam para a avaliação dos desempenhos ambiental, social, cultural, econômico e 

institucional para institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear, uma 

vez que esses preconizam a geração e difusão de conhecimentos e a disponibilização de 

produtos e serviços tecnológicos em benefício da sociedade.  

Neste estudo são apresentados e discutidos os resultados do processo de construção de 

indicadores de sustentabilidade apropriados para institutos de pesquisa e inovação da 

área de tecnologia nuclear, bem como a percepção da população que reside na região 

circunvizinha a este tipo de instituto – adotou-se como estudo de caso o Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), localizado na Pampulha, mais 

especificamente, no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo 

Horizonte, MG. 

Um dos processos metodológicos presente nesta pesquisa constitui-se na aplicação do 

método Delphi, por ser o mais utilizado na construção de indicadores. Esse método 

consiste em uma técnica de processo em grupo que tem por finalidade obter, comparar e 

direcionar o julgamento de especialistas para um consenso sobre a área de estudo, 

promovendo a convergência de opiniões (SPÍNOLA, 1984). Sua aplicação nesse 

trabalho permitiu a obtenção de opiniões de grupos de especialistas coletadas por meio 

de um questionário. 

Apesar dos avanços em pesquisas relacionadas ao universo específico dos institutos de 

pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear, pode-se inferir que indicadores que 

mensuram a sustentabilidade dessas instituições, no contexto proposto, ainda não estão 

consolidados cientificamente, caracterizando-se como um tema ainda controverso 

mesmo dentre os especialistas. Sugere-se, portanto, que sejam realizados esforços em 

levantar, discutir e apontar aspectos ainda pouco explorados, para que se possa no 

futuro construir e difundir um conhecimento científico sólido acerca de uma área 

considerada aparentemente ainda polêmica.  
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Hipótese a ser demonstrada 

Será demonstrada com ênfase nos institutos de pesquisa e inovação da área nuclear no 

Brasil, que o uso de indicadores de sustentabilidade nas esferas ambiental, econômica, 

sociocultural e institucional, bem como em uma política de comunicação de risco: 

a. Auxilia os institutos de pesquisa e inovação da área nuclear a mensurar sua 

sustentabilidade; 

b. Auxilia na elaboração de programas de gestão ambiental, monitoramento da 

qualidade da água e do ar, monitoração radiológica ambiental, educação 

ambiental, comunicação social, dentre outros. 

1.1.2. Objetivo Geral 

O principal objetivo desse estudo é a construção de indicadores de sustentabilidade para 

institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear no Brasil, por meio do 

método Delphi, os quais possam ser utilizados como um instrumento fundamental na 

mensuração da sustentabilidade desse tipo de instituto. 

1.1.3.  Objetivos Específicos 

 Caracterizar a relevância dos indicadores em função dos diferentes grupos de 

especialistas. 

 Avaliar, por meio de um questionário, se alguns indicadores selecionados pelos 

especialistas refletem a opinião da população que reside nas circunvizinhanças 

do CDTN. 

 Realizar um paralelo entre as visões dos especialistas e da população 

entrevistada. 

 

1.1.4. Justificativa 

Os problemas e desafios da sustentabilidade enfrentados na atualidade são múltiplos e 

complexos. Desta maneira, ajudar os agentes que elaboram as políticas públicas a 

tomarem decisões que auxiliem no caminho de um desenvolvimento que seja 
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sustentável, torna-se um grande desafio, principalmente, no tocante à mensuração do 

desenvolvimento sustentável. 

Para que se possa avançar mais rapidamente e com efetividade, respondendo 

decisivamente e de forma mais eficiente à crescente demanda da sociedade e dos 

mercados externos, a sustentabilidade de institutos de pesquisa passa necessariamente 

pelo processo de melhoria contínua nas políticas de gestão e nas ferramentas utilizadas 

para a tomada de decisão. 

Indicadores são um dos principais instrumentos de gestão para o desenvolvimento da 

sustentabilidade das atividades de instituições, tanto públicas quanto privadas, que de 

alguma forma impactam o sistema econômico, social, cultural e ambiental. Os 

indicadores são instrumentos que visam simplificar, quantificar e analisar informações 

técnicas sobre determinada ação ou fato e são úteis para subsidiar tomadores de decisão 

no sentido de direcionar quais atividades deverão ser implementadas (VIANA, 2012).  

Construir indicadores para traduzir o envolvimento de uma instituição na promoção do 

desenvolvimento sustentável ainda é um desafio para os institutos de pesquisas e órgãos 

governamentais. 

No Brasil, as duas grandes iniciativas neste tema são: a Agenda 21 e os Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

que cumprem satisfatoriamente estes requisitos. A EMBRAPA também é uma das 

precursoras em construir indicadores voltados para institutos de pesquisa da área 

agrícola. No entanto, na literatura pesquisada não foram encontrados indicadores de 

sustentabilidade apropriados para instituto de pesquisa e inovação da área de tecnologia 

nuclear no Brasil, culminando, então, na relevância de se construir esses tipos de 

indicadores. 

A construção de indicadores de sustentabilidade (ambiental, econômico, sociocultural e 

institucional) para um instituto de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear no 

Brasil, faz-se necessária para: 

• Proposição e elaboração de programas de gestão ambiental, monitoramento da 

qualidade da água e do ar, monitoração radiológica ambiental, educação 

ambiental, comunicação social e de risco, dentre outros.  
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• Desenvolvimento e aplicação de ferramentas que contribuam para a mensuração 

da sustentabilidade de institutos de pesquisa em operação e em implantação no 

Brasil. 

Outro ponto importante é a realização de estudos junto à população que reside nas 

proximidades desse tipo de instituto, como forma de aprimorar a interlocução entre o 

instituto e a comunidade, desenvolvendo indicadores que retratem também os anseios 

da comunidade frente às atividades desenvolvidas nesses institutos. 

Este estudo foi motivado por estas carências e pretende, contribuir para o 

desenvolvimento e implementação de indicadores de sustentabilidade apropriados para 

institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear.  

1.1.5. Ineditismo 

Embora haja vários modelos para elaboração de indicadores de sustentabilidade, a 

construção e implementação desses indicadores para institutos de pesquisa e inovação 

da área de tecnologia nuclear, encontram-se, basicamente, no plano conceitual. Os 

indicadores disponíveis são específicos para as áreas de geração de energia elétrica por 

fonte nuclear e de gerenciamento de rejeitos radioativos. 

1.1.6. Estrutura da tese 

Este trabalho foi estruturado em 7 capítulos. 

O primeiro capítulo fornece uma visão geral do trabalho e discorre sobre os objetivos e 

caracteriza a relevância e o ineditismo do estudo. 

O segundo capítulo aborda os principais temas do trabalho: sustentabilidade, 

indicadores de sustentabilidade, sustentabilidade na área de tecnologia nuclear, 

indicadores da área de tecnologia nuclear. Também traz um resumo sobre percepção e 

cultura sobre a área nuclear. 

O terceiro capítulo apresenta os institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia 

nuclear existentes no Brasil. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia empregada para a realização do estudo, 

dividido em método de pesquisa, que revela a caracterização da pesquisa, e 
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procedimentos de coleta de dados, onde se descrevem as etapas percorridas para a 

coleta, análise e interpretação dos dados. 

O capítulo cinco apresenta, analisa e interpreta os dados coletados no estudo. Dessa 

forma, serão apresentadas as principais etapas, demonstrando como os dados foram 

coletados e analisados a cada etapa e como estes constroem a proposta de uma estrutura 

de indicadores apropriados para institutos de Pesquisa e Inovação da área Nuclear no 

Brasil. Neste capítulo será caracterizado cada indicador considerado importante pelos 

especialistas. 

No sexto capítulo trata-se das conclusões do estudo proposto, destacando os principais 

indicativos dos resultados avaliados na pesquisa. 

O capítulo sete apresenta as recomendações acerca dos indicadores de sustentabilidade 

construídos e da percepção da população circunvizinha ao CDTN. .  
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TÉORICO 

2.1. Sustentabilidade 

Neste capítulo, será realizada uma descrição abrangente em torno dos temas 

sustentabilidade, indicadores de sustentabilidade, sustentabilidade na área de tecnologia 

nuclear e indicadores da área de tecnologia nuclear. Além de apresentar os institutos de 

pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear existentes no Brasil. Também traz um 

resumo sobre percepção e cultura sobre a área nuclear. Para tanto, é feita a apresentação 

e discussão do conceito de sustentabilidade e sua evolução. Além de levantamento de 

indicadores de sustentabilidade que apoiaram a criação dos indicadores proposta neste 

trabalho. 

Desta maneira, nos próximos itens deste capítulo, é realizada uma revisão bibliográfica, 

que permitirá, de acordo com Cauchick (2010), identificar lacunas nas quais a pesquisa 

pode ser justificada (em termos de relevância), proporcionar o suporte teórico para a 

pesquisa (fundamentos) e explicitar o grau de evolução (estado da arte) sobre o tema 

estudado. Além de discutir a percepção e cultura sobre a área nuclear. 

2.1.1. Panorama Histórico 

Embora a expressão desenvolvimento sustentável se tenha popularizado no ano de 

1987, com o trabalho “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), da Organização 

das Nações Unidas (ONU), também conhecido como Relatório Brundtland, a 

preocupação com a escassez dos recursos naturais e, por efeito, com a sustentabilidade 

da vida na Terra, vem desde o final do século XVIII. Datam dessa época as previsões de 

Thomas Malthus a respeito da tendência do crescimento da população mundial em 

progressão geométrica, enquanto que os alimentos só aumentariam em progressão 

aritmética. Esse prognóstico assustou o mundo pelo pessimismo quanto ao futuro da 

espécie humana e despertou a necessidade do estabelecimento de regras para o controle 

do uso dos recursos naturais (VIANA, 2012). 

No final da década de 1960, os países industrializados estavam começando a perceber o 

impacto negativo das suas tecnologias: lagos e rios poluídos, florestas sendo destruídas 

pela chuva ácida e poluição do ar nas grandes cidades. Em decorrência desses impactos 

foi criado no ano de 1968 o Clube de Roma, na Academia dei Lincei – a Academia de 
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Leonardo da Vinci –, em Roma.  O Clube de Roma tinha como integrantes cientistas de 

vários com a intenção precípua de estudar e propor soluções para os complexos 

problemas decorrentes da crescente pressão que a explosão demográfica já exercia sobre 

o delicado equilíbrio dos ecossistemas do planeta e sobre os recursos não-renováveis.   

Desde então, várias discussões acerca do tema têm sido realizadas e a preocupação com 

os limites de uso dos recursos naturais vem se acentuando ao longo dos séculos, mas só 

generalizou-se nas últimas décadas do século XX, fazendo surgir a certeza da 

necessidade de um novo paradigma para vida humana na Terra (VIANA, 2012). 

De acordo com Franco (2000), a ideia de desenvolvimento sustentável não surgiu na 

Conferência de Estocolmo, em 1972, ou com a divulgação do Relatório de Brundtland. 

Essa ideia vinha se consolidando há décadas, mas acabou tendo maior aceitação com a 

intensificação da industrialização e começou a ser mais claramente empregada depois 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, 

conhecida como Rio-92, realizada no Rio de Janeiro. 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi firmado na Agenda 21, documento 

desenvolvido na Conferência Rio-92, e incorporado em outras agendas mundiais de 

desenvolvimento e de direitos humanos, mas o conceito ainda está em construção 

segundo os autores, Dobson et al. (2010) e Loureiro et al. (2016).  

Barbosa (2008) afirma que, mesmo que o conceito de desenvolvimento sustentável seja 

um conceito questionável pelo fato de não definir quais são as necessidades do presente 

nem quais serão as do futuro, o relatório de Brundtland chamou a atenção do mundo 

sobre a necessidade de se encontrarem novas formas de desenvolvimento econômico, 

sem a redução dos recursos naturais e sem danos ao meio ambiente. Além disso, definiu 

três princípios básicos a serem cumpridos: desenvolvimento econômico, proteção 

ambiental e equidade social. Mesmo assim, o referido relatório foi amplamente criticado 

por apresentar como causa da situação de insustentabilidade do planeta, principalmente, 

o descontrole populacional e a miséria dos países subdesenvolvidos, colocando somente 

como um fator secundário a poluição ocasionada nos últimos anos pelos países 

desenvolvidos. 

Para a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, os objetivos que 

derivam do conceito de desenvolvimento sustentável estão relacionados com o processo 
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de crescimento da cidade e objetivam a conservação do uso racional dos recursos 

naturais incorporados às atividades produtivas (BARBOSA, 2008). Dentre esses 

objetivos estão:  

 Crescimento contínuo-equilibrado;  

 Melhoria de qualidade do crescimento;  

 Satisfação das necessidades essenciais por emprego, água, energia, educação, 

alimento e saneamento básico;  

 Garantia de um nível sustentável da população;  

 Conservação e proteção da base de recursos;  

 Reorientação da tecnologia e do gerenciamento de risco; 

 Reorientação das relações econômicas internacionais (CMMAD,1991). 

Sustentabilidade é a qualidade daquilo que se sustenta. A mobilização global em torno 

desse conceito nasce da percepção de que o futuro só será sustentável se conseguirmos 

alcançar um desenvolvimento econômico que preserve os recursos ambientais para as 

próximas gerações e gerando meios para que se promova um melhor equilíbrio no 

desenvolvimento social e econômico (BURSTYN & DRUMMOND, 2009). 

Para alguns autores, como por exemplo, Clovis Cavalcanti (2003) o desenvolvimento 

sustentável “significa a possibilidade de obterem-se continuamente condições iguais ou 

superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema”. 

Para o autor, as discussões atuais sobre o significado da expressão desenvolvimento 

sustentável mostram que se está aceitando a ideia de colocar um limite para o progresso 

material e para o consumo, antes visto como ilimitado, criticando a ideia de crescimento 

constante sem preocupação com o futuro. 

2.1.1.1. Conferência de Estocolmo 

Em contraposição ao projeto desenvolvimentista dos países periféricos, surge, nos 

países centrais, no início dos anos 1970, o temor de que o desenvolvimento colocaria 

em risco a sustentabilidade do planeta. Na verdade, a preocupação com as questões 

ambientais nos países desenvolvidos surge na década anterior, em consequência da 

poluição causada pelo processo industrial de suas próprias economias.  
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De acordo com Oliveira (2012), o modelo capitalista clássico de industrialização desses 

países foi baseado na produção em massa, sustentada por fontes de energia fósseis, em 

sua grande maioria. Tal produção era extremamente poluidora e agressiva ao meio 

ambiente, o que gerou, a partir da década de 1970, uma nova preocupação em torno do 

desenvolvimento: como obtê-lo de forma sustentável?  

Começa a crescer dentro dos países desenvolvidos o questionamento de um 

estilo de desenvolvimento internacionalizado, [...] determinado em grande 

parte pela adaptação do modelo tecnológico das empresas transnacionais, 

como uma tendência homogeneizadora da economia mundial, e que se 

manifesta principalmente nos processos de modernização da agricultura, de 

urbanização, de apropriação da base de recursos naturais e de utilização de 

fontes não renováveis de energia. [...] uma realidade ambiental que se 

caracteriza pela assimetria – as economias centrais do Norte e as economias 

periféricas do Sul (GUIMARÃES, 1997, p. 204).  

A partir deste fato constrói-se um conflito demarcado pelo eixo Norte/Sul que irá 

culminar na Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, a 

Conferência de Estocolmo. Seu contexto histórico acontece em um momento “marcado 

pelo forte questionamento tanto do modelo ocidental de desenvolvimento quanto do 

modelo socialista” (LAGO, 2007). Era o momento de disputa entre os blocos comunista 

e capitalista, o que possibilitou o surgimento de novos temas na agenda global.  

De acordo com Oliveira (2012) citando Milani (1998), o aparecimento do meio 

ambiente nessa agenda foi, portanto, consequência direta do período de arrefecimento 

da Guerra Fria e da ascensão do Terceiro Mundo. Segundo Milani (1998) a década de 

1970 foi marcada pela aceleração, em diversos âmbitos (político, econômico, ecológico, 

cultural e científico), de um conjunto de fenômenos cujo resultado foi um processo 

lento e descontínuo de transformações das relações entre líderes mundiais no que diz 

respeito ao meio ambiente. Essa evolução contribuiu para a internacionalização e a 

transnacionalização da questão ambiental. 

A Conferência de Estocolmo ficou marcada pelo embate do eixo Norte/Sul. De um lado, 

os países em desenvolvimento conseguiram conter a inclusão de diversos conceitos que 

lhes pareciam prejudiciais, principalmente, nas áreas de crescimento demográfico e de 

soberania. Do outro lado, os países desenvolvidos saíram vitoriosos, como nas questões 

de financiamento e cooperação. A ideia de que o crescimento econômico não deveria 
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seguir os padrões estabelecidos pelos países desenvolvidos ficou arraigada nesta 

Conferência. Nesse momento o crescimento econômico e o padrão de consumo estavam 

sendo questionados e ficou estabelecido que os países em desenvolvimento deveriam 

perseguir o crescimento, mas de uma forma que o impacto ao meio ambiente fosse 

mínimo (OLIVEIRA, 2012). 

No final da Conferência foi aprovada a Declaração da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente Humano, com 26 princípios, bem como o Plano de Ação para o 

Meio Ambiente Humano, com 109 recomendações. Essa Conferência foi um marco 

para as discussões ambientais. 

2.1.1.2. Relatório Brundtland 

Na década de 1980, a ONU retoma o debate das questões ambientais. A primeira-

ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa Comissão foi criada em 1983, após uma 

avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo, tendo como objetivo promover 

audiências em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões. O 

documento final desses estudos ficou conhecido como “Nosso Futuro Comum” ou 

“Relatório Brundtland”. Esse documento foi divulgado em 1987, e ele propõe o 

desenvolvimento sustentável, que é “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades” 

(OLIVEIRA, 2012).  

O documento apontava para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os 

padrões de produção e consumo vigente à época, trazendo à tona mais uma vez a 

necessidade de uma nova relação entre homem-natureza. Esse modelo de 

desenvolvimento não sugeriu a estagnação do crescimento econômico, mas sim a 

associação com as questões ambientais, econômicas e sociais. O Relatório Brundtlandt 

também apresentou uma lista de ações a serem tomadas pelos Estados e também definiu 

metas a serem realizadas no nível internacional, tendo como agentes as diversas 

instituições multilaterais (OLIVEIRA, 2012).  

Algumas medidas foram apontadas pelo relatório, como a diminuição do consumo de 

energia, o desenvolvimento de tecnologias para uso de fontes energéticas renováveis e o 

aumento da produção industrial nos países não industrializados com base em 
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tecnologias ecologicamente adaptadas (OLIVEIRA, 2012). A partir do Relatório 

Brundtland foi oficializada a definição de desenvolvimento sustentável, que perdura até 

hoje como base nas discussões das questões ambientais. 

2.1.1.3. Conferência Rio+92 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

no Rio de Janeiro em 1992, marcou uma importante etapa nas conferências 

internacionais. Essa Conferência, dividida entre a Cúpula da Terra, realizada no 

Riocentro, e o Fórum Global, no Aterro do Flamengo, foi um momento importante da 

trajetória de construção do desenvolvimento sustentável, por uma coalizão geopolítica e 

o fortalecimento da atuação de representantes da sociedade civil, com a efetiva 

participação das Organizações não governamentais (ONGs) e dos movimentos sociais 

no Fórum Global (OLIVEIRA, 2012). 

O conceito de desenvolvimento sustentável consolidou-se, de fato, após a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - 1992, como um 

importante mecanismo de ação de diversos sujeitos sociais, dos Estados em suas 

múltiplas escalas, das empresas de diferentes portes, dos ativistas sociais envolvidos em 

ONGs, associações de moradores e sindicatos, dos programas de pós-graduação de 

universidades, da educação ambiental nas escolas, em diferentes segmentos de ensino, 

aos cadernos especializados da grande mídia (KRAMA, 2009). 

Dentre os acordos assinados nessa Conferência, o de particular importância por seu 

ineditismo, por constituir o primeiro esforço de sistematização de um amplo programa 

de ação para a transição para o desenvolvimento sustentável, destaca-se a Agenda 21. 

Esse programa está voltado para os problemas prementes de hoje, mas tem o objetivo de 

preparar o mundo para os desafios futuros. 

A Agenda 21 é um abrangente plano de ação a ser implementado pelos governos, 

agências de desenvolvimento, organizações das Nações Unidas e grupos setoriais 

independentes em cada área onde a atividade humana afeta o meio ambiente. A 

execução deste programa deverá levar em conta as diferentes situações e condições dos 

países e regiões e a plena observância de todos os princípios contidos na Declaração do 

Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Trata-se de uma pauta de ações a longo 
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prazo, estabelecendo os temas, projetos, objetivos, metas, planos e mecanismos de 

execução para diferentes temas da Conferência (KRAMA, 2009). 

As quatro seções subdividem-se em capítulos temáticos que contêm um conjunto de 

áreas e programas. Essas quatros seções abrangem os seguintes temas: 

 Dimensões Econômicas e Sociais: trata das relações entre meio ambiente e 

pobreza, saúde, comércio, dívida externa, consumo e população; 

 Conservação e Administração de Recursos: trata das maneiras de gerenciar 

recursos físicos para garantir o desenvolvimento sustentável; 

 Fortalecimento dos Grupos Sociais: trata das formas de apoio a grupos sociais 

organizados e minoritários que colaboram para a sustentabilidade; 

 Meios de Implementação: trata dos financiamentos e papel das atividades 

governamentais. 

2.1.1.4. Conferência de Johannesburg (Rio + 10) 

A Rio+10, como ficou conhecido o evento, ocorreu trinta anos depois da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, sediada em Estocolmo, em 1972. A 

Conferência criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e 

maior compreensão da urgência de se adotar um novo posicionamento diante das 

questões ambientais. Esse novo pensar sobre o meio ambiente uniu países 

industrializados e em desenvolvimento em torno de um objetivo comum e desencadeou 

uma série de Conferências Mundiais sobre temas como alimentação, moradia, 

população, direitos humanos, biodiversidade planetária e participação da mulher na 

sociedade, dentre outros (PNUMA, 2000). 

O principal objetivo da Conferência foi rever as metas propostas pela Agenda 21 e 

direcionar as realizações às áreas que requerem um esforço adicional para sua 

implementação, assim como aprofundar a discussão a respeito de outros acordos e 

tratados da Rio-92 (OLIVEIRA, 2012). 

Entre os desafios expressos nos documentos elaborados na Rio+10, menciona-se a 

continuidade de diversos problemas ambientais de caráter global. Destacam-se, pela 

primeira vez, os problemas associados à globalização, pois os benefícios e os custos a 

ela associados estão distribuídos desigualmente. Aponta-se, até mesmo, o risco da 
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pobreza gerar desgastes em sistemas democráticos, o que poderia provocar o surgimento 

de sistemas ditatoriais (OLIVEIRA, 2012). 

2.1.1.5. Conferência Rio + 20 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi 

realizada em 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 ficou assim conhecida 

porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do 

desenvolvimento sustentável para as próximas décadas (PIMENTA e NARDELLI, 

2015). 

O objetivo principal da Conferência foi a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 

tratamento de temas novos e emergentes. 

A Conferência teve dois temas principais: 

I. A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 

da pobreza; e 

II. A estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.  

Na Rio+20, assim como ocorreu na Rio-92, o principal objetivo era repensar o modelo 

econômico e o futuro do homem na Terra. Além de refletir sobre as ações adotadas 

desde 1992, desejava-se estabelecer as principais diretrizes para orientar o 

desenvolvimento sustentável pelos próximos vinte anos. No entanto, essa Conferência 

não alcançou os objetivos propostos inicialmente, e culminou em um fiasco, sendo 

considerada por muitos, um retrocesso.  

2.1.2. Dimensões da Sustentabilidade 

De acordo com Callado (2010) a sustentabilidade pode ser analisada e caracterizada a 

partir de diferentes aspectos e características. A sustentabilidade necessita que sua 

análise seja realizada de maneira balanceada e integrada a partir das três principais 

perspectivas: ambiental, econômica e social (MUNASINGHE, 2007).  
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Com o passar do tempo outras dimensões foram sendo acrescentadas no intuito de 

alcançar a sustentabilidade. Pawlowski (2008) afirma que a sustentabilidade além de 

considerar aspectos ambientais, econômicos e sociais, deve também acrescentar fatores 

culturais, geográficos e institucionais.  

Neste estudo, a sustentabilidade foi analisada por meio das seguintes dimensões: 

ambiental, econômica, sociocultural (social e cultural) e institucional. 

2.1.2.1. Dimensão Ambiental 

Segundo Kemerich et al. (2014) os indicadores ambientais começaram a ser utilizados 

durante a década de 1980, sendo um resultado de esforços de governos e organizações 

internacionais na elaboração e divulgação dos primeiros relatórios sobre o Estado do 

Ambiente. O governo holandês foi pioneiro na adoção de indicadores ambientais, em 

1989, para avaliar os resultados da implementação do Plano de Política Ambiental 

Nacional (HAMMOND et al., 1995). 

De acordo com Santos (2010), a dimensão ambiental refere-se ao uso dos recursos 

naturais e degradação ambiental e encontra-se relacionada à preservação e conservação, 

considerados fundamentais aos benefícios das gerações futuras. 

Desta forma, essa dimensão inclui a gestão integrada dos recursos naturais, preservação 

e reutilização. Para atingir essa dimensão deve-se compreender e respeitar as dinâmicas 

do meio ambiente, entender que o ser humano é apenas uma das partes deste ambiente e 

depende do meio que o cerca (SANTOS, 2010). 

Nesse contexto, a seleção e criação para indicadores ambientais para institutos de 

pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear incluem critérios relacionados ao 

manejo de recursos naturais, qualidade do ar e águas, biodiversidade, rejeitos 

radioativos, dentre outros. A eficiência no uso do recurso é também um indicador chave 

do desenvolvimento sustentável. 

2.1.2.2. Dimensão Econômica 

De acordo com Barbosa (2008), a dimensão econômica trata de uma gestão eficiente 

dos recursos em geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento 

público e privado.  
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Também ocupa-se dos objetivos de eficiência dos processos produtivos e com 

alterações nas estruturas de consumo orientadas a uma reprodução econômica 

sustentável a longo prazo (SANTOS, 2010). Dessa forma, a economia deve possibilitar 

a alocação e uma gestão mais eficiente dos recursos e um fluxo de investimentos 

públicos e privados (SACHS, 1993).  

Sustentabilidade econômica pode ser definida como sendo a capacidade de produção, 

distribuição e utilização equilibrada das riquezas produzidas pelo homem (D‟ÁVILA, 

2010). O objetivo desse tipo de indicador é levar em conta fatores significativos no 

processo da tomada de decisão, tornando-o mais transparente (LAMEGO et al., 2002). 

2.1.2.3. Dimensão Sociocultural 

A dimensão sociocultural está relacionada aos objetivos ligados às satisfações das 

necessidades humanas, melhoria de qualidade de vida e justiça social. Essa dimensão 

procura analisar os temas relacionados entre a interação das pessoas e a sociedade que 

emerge desta interação, bem como os problemas inerentes desta interação como, por 

exemplo, a desigualdade social, o baixo nível de escolaridade, dentre outros (SANTOS, 

2010). 

Segundo d‟Ávilla (2010), esta dimensão, de uma forma generalizada, é o bem-estar da 

sociedade atual e futura em iguais proporções. Para que esta sustentabilidade se 

consolide e traga uma melhoria de qualidade de vida da população faz-se necessário, 

além da mobilização social, uma ampla campanha de divulgação, montada tanto pelas 

macroestruturas (setores políticos básicos) quanto por empresas que tenham como 

objetivos os projetos e a aplicação da campanha.  

Outro ponto importante é o fato de que nos dias atuais, a cultura é tida como um dos 

elementos-chave para o desenvolvimento humano. Mas tal entendimento sobre o papel 

da cultura para a qualidade de vida é mais ou menos recente. Um fato que contribuiu 

muito para isso foi a criação, em 1946, da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

A fim de superar a falta de dados para sua atuação nesse campo, a UNESCO formulou 

uma proposta de criação de Indicadores da Cultura para o Desenvolvimento, passando a 

solicitar aos países a realização de pesquisas estatísticas sobre a vida cultural de suas 

populações. Entendendo que tais dados estatísticos são ferramentas fundamentais para o 
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diagnóstico das práticas culturais e, consequentemente, imprescindíveis para a 

formulação de políticas públicas de cultura adequadas, a tentativa de construção de 

indicadores representa uma resposta às questões de como a cultura pode contribuir, para 

além do desenvolvimento individual, para a percepção do público frente a uma questão 

polêmica e para o crescimento econômico sustentável (GHEZZI & CATELLI, 2013). 

Resumidamente, essa dimensão compreende o capital humano sob forma de 

conhecimento, educação e oportunidades de emprego, saúde e bem-estar humano, 

equidade e participação, assim como o capital social sob forma de instituições, leis, 

regulação e coesão social (LAMEGO et al., 2002).  

2.1.2.4. Dimensão Institucional 

A dimensão institucional do desenvolvimento sustentável começa a ter discussões mais 

aprofundadas a partir do início dos anos 2000, com a publicação da segunda edição do 

documento Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies pela 

ONU, que é resultado de reuniões, discussões e testes que ocorreram a partir de meados 

da década de 1990 (UNITED NATIONS, 2001). De acordo com Melo (2013), a partir 

desse documento, a dimensão institucional é observada em dois temas: o arcabouço 

institucional e a capacidade institucional. O arcabouço institucional é avaliado pela 

existência de uma estratégia nacional de desenvolvimento sustentável e pela efetivação 

de acordos globais ratificados. Por sua vez, a capacidade institucional é avaliada pelo 

número de assinantes de contas de Internet, proporção de linhas de telefone por 

habitante, proporção do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento e pelas perdas 

econômicas e humanas devido à ocorrência de desastres naturais (MELO, 2013). 

A ausência de indicadores não triviais na dimensão institucional, contudo, é um dos 

maiores problemas nos projetos de indicadores de desenvolvimento sustentável (VAN 

BELLEN, 2006). 

A dimensão institucional compreende a orientação política, a capacidade e o esforço 

despendido para as mudanças requeridas para uma efetiva implementação do 

desenvolvimento sustentável. Nessa dimensão configuram-se os indicadores que 

sinalizam os investimentos em ciência e novas tecnologias que contribuam na proteção 

do meio ambiente, componentes importantes na busca das alternativas para o 

desenvolvimento sustentável (SANTOS, 2013). É relevante mencionar que os 



  

42 
 

indicadores dessa dimensão devem ser capazes de captar tanto a estrutura institucional 

quanto a capacidade institucional.  

2.2. Sustentabilidade na área de tecnologia nuclear 

Os estudos sobre as questões ambientais na área nuclear iniciaram-se durante o período 

de realização dos testes de armas nucleares, na década de 1950, quando os cientistas 

tentaram prever os caminhos de transporte atmosférico, precipitação radioativa e a dose 

nos indivíduos do público que residiam na direção preferencial do vento. As primeiras 

pesquisas, nesta área, estabeleceram as bases para os métodos usados atualmente para 

estimar o risco decorrente da exposição à radiação ionizante (GOLIKOV et al., 1999). 

Quando se discute a questão da tecnologia nuclear a maioria das pessoas remete-se 

somente à termoeletricidade ou às armas nucleares. Aplicações nucleares também 

favorecem o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, pouco enfatiza-se a aplicação 

desse tipo de tecnologia na indústria, medicina, agricultura e na própria pesquisa 

científica etc. 

Para conhecer a abrangência das tecnologias nucleares, dentro de uma perspectiva de 

sustentabilidade é necessário reconhecer suas características em termos de minimização 

dos impactos negativos e potencialização dos impactos positivos, podendo contribuir 

para alcançar as metas do desenvolvimento sustentável global. 

Segundo a International Atomic Energy Agency (IAEA), técnicas nucleares podem 

desempenhar papel importante para atingir as metas do desenvolvimento sustentável 

(IAEA, 2014). A publicação “Nuclear Technology for a Sustainable Future - Atoms for 

Peace” da IAEA descreve como tecnologias relacionadas à área nuclear, como a análise 

isotópica, podem ser usadas para monitorar e entender processos ambientais (IAEA, 

2014). De acordo com a IAEA (2014), tais tecnologias auxiliam na busca de novas 

técnicas para medicina nuclear, aumentam a segurança alimentar e ajudam a administrar 

recursos naturais escassos. 

Em 2001, integrantes da IAEA reuniram-se com a CDS/ONU para discutir sobre 

energia e desenvolvimento sustentável. O ponto mais polêmico da reunião foi o papel 

da energia nuclear e sustentabilidade. Alguns membros não viam concordância entre 

esse tipo de energia e o desenvolvimento sustentável, enquanto outros diziam ser 
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possível as duas coisas caminharem juntas. A questão é que a tecnologia nuclear foi 

discutida somente no que diz respeito à geração de energia elétrica, pouco ou nada se 

discutiu sobre suas aplicações nos mais diversos campos da ciência.  

Dessa reunião resultou a elaboração, por parte da IAEA, de um documento intitulado 

“Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”, no 

ano de 2005. Entretanto, a pesquisa realizada até o momento constatou que não existem 

indicadores de desenvolvimento sustentável para a área nuclear que não sejam 

relacionados às áreas de geração de eletricidade ou rejeito radioativo. Frente à essa 

constatação percebe-se a necessidade da construção de indicadores de desenvolvimento 

sustentável para institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear no 

Brasil, como instrumento de diagnósticos de cenários (ambiental, econômico, 

sociocultural e institucional).  

Avaliar o comprometimento com o desenvolvimento sustentável de institutos de 

pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear no Brasil é ponto fundamental para 

tentar atingir as metas da Agenda 21 dentro da área nuclear, mais precisamente as do 

capítulo 40, que ressalta a importância de indicadores de desenvolvimento sustentável: 

“É preciso desenvolver indicadores do desenvolvimento sustentável que sirvam de base 

sólida para a tomada de decisões em todos os níveis e que contribuam para uma 

sustentabilidade autorregulada dos sistemas integrados de meio ambiente e 

desenvolvimento” (AGENDA 21, cap.40, 1992). 

Iniciativas sociais, educacionais e ambientais por parte das empresas e instituições do 

setor e o desenvolvimento de projetos de ponta e a formação de recursos humanos nos 

institutos de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) são exemplos 

da contribuição da tecnologia nuclear para a melhoria da qualidade de vida e para a 

inclusão social no Brasil. 

2.3. Indicadores de sustentabilidade 

Um dos maiores desafios enfrentados na quantificação ou qualificação da 

sustentabilidade consiste na elaboração de metodologias adequadas que permitam 

avaliar a sustentabilidade de realidades locais, regionais ou nacionais, posto existirem 

diferentes características e peculiaridades inerentes aos aspectos sociais, econômicos, 

ambientais, culturais e institucionais (KEMERICH et al., 2014). Frente à essa 
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constatação observa-se a necessidade de desenvolver uma metodologia que consiga 

mensurar a sustentabilidade. O indicador surge como um instrumento capaz de fornecer 

um retrato da situação de sustentabilidade, de uma maneira simples, apesar da incerteza 

e da complexidade.  

O termo indicador é originário do Latim indicare, que significa descobrir, apontar, 

anunciar, estimar (HAMMOND et al., 1995). Os indicadores podem: comunicar ou 

informar sobre o progresso em direção a uma determinada meta, como, por exemplo, o 

desenvolvimento sustentável; podem ser entendidos como um recurso que deixa mais 

perceptível uma tendência ou fenômeno que não seja imediatamente detectável 

(HAMMOND et al., 1995). Em um conceito mais simplório pode-se afirmar que um 

indicador é algo que revela o que está acontecendo ou está para acontecer (RIBEIRO, 

2006).  

O objetivo principal dos indicadores é o de agregar e quantificar informações de 

maneira que a importância do objeto de estudo fique mais aparente, permitindo a 

sintetização das informações sobre uma realidade complexa e variável, a partir de 

levantamento quantitativo e/ou qualitativo (QUIROGA, 2002). 

Os indicadores de desenvolvimento sustentável (IDS) não devem se restringir apenas a 

medidas de impactos sobre o meio ambiente, mas expressões que contenham 

informações sobre condições ambientais, locais ou regionais, podendo ser expressos em 

termos de Pressão/Estado/Resposta (RIBEIRO, 2006). 

Cerca de 500 IDS foram identificados para vários empreendimentos, a partir de busca e 

seleção feitas em textos, consultas, levantamentos, questionários, em inúmeros tipos de 

fontes (RODRIGUES et al., 2003). De acordo com este autor, os principais critérios 

para seleção de indicadores podem ser distribuídos em cinco grandes categorias, sendo 

eles: 

I. Importância 

 Representação de aspecto fundamental para o meio ambiente. 

 Aplicação nacional. 

 Facilitação para envolvimento da comunidade. 

II. Viabilidade 

 Monitoração regular e relativamente fácil. 
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 Custo-efetividade. 

 Consistência e compatibilidade com outros indicadores no País e com as 

recomendações internacionais. 

III. Credibilidade 

 Apresentar credibilidade científica. 

IV. Compreensibilidade 

 Facilidade de compreensão. 

IV. Utilidade 

 Robustez na indicação de mudança social, ambiental, econômica, 

cultural, institucional, dentre outras. 

 Indicação prematura de alerta para problemas potenciais. 

 Monitoração de progresso na implementação de compromissos em 

políticas ambientais nacionais significativas. 

 Relevância para políticas e necessidades de gestão. 

Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD), 

um indicador deve ser entendido como um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros 

que apontam e fornecem informações sobre o estado de um fenômeno, com uma 

extensão significativa (OECD, 1993). 

No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Indicadores 

de Sustentabilidade (PNIS). De acordo com Tolmasquim (2001), diferentemente dos 

indicadores econômicos, os indicadores ambientais foram desenvolvidos mais 

recentemente. Assim, a carência de informações e a emergência do assunto levaram o 

PNIS a privilegiar a elaboração de indicadores de sustentabilidade. A metodologia 

adotada pelo Programa parte do pressuposto de que os principais usuários dos 

indicadores serão os tomadores de decisão dos setores públicos e privados, tendo como 

referência teórica a noção de desenvolvimento sustentável adotada na ONU (Agenda 

21) e nos blocos econômicos regionais – Comunidade Econômica Europeia (CEE), 

Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) e Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) (TOLMASQUIM, 2001). 

Para Gallopin (1996) os IDS podem ser um componente importante da avaliação do 

progresso em relação a um desenvolvimento dito sustentável. Ainda de acordo com esse 
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autor, a utilização de IDS deve ocorrer em função de sua disponibilidade dos mesmos e 

do custo de sua obtenção. 

Outra questão que deve ser mencionada é a diferença entre as diversas escalas em que 

se mede a sustentabilidade: global, nacional, regional, local ou comunitária - resultado 

dos mais diversos fatores culturais e históricos (VAN BELLEN, 2005). 

Segundo Jesinghaus (1999) para construir um indicador adequado a determinado tema 

de sustentabilidade é necessário passar por três estágios. O primeiro é a preparação de 

um relatório com a estrutura do projeto e suas estratégias; estabelecer as 

responsabilidades na gestão do projeto; preparar o plano do projeto; identificar os 

critérios de seleção de indicadores; selecionar as áreas abordadas e os indicadores 

preliminares. 

O primeiro estágio deve ser dirigido por especialistas. Embora a participação pública e 

de outros atores sociais, em estágios posteriores, forneça poder de alterar a lista, os 

especialistas devem ter um impacto maior pela recomendação das questões-chave e 

indicadores de base, bem como da metodologia para a utilização dos indicadores 

(JESINGHAUS, 1999). 

O segundo estágio é estabelecer os objetivos e cronogramas. O terceiro estágio trata do 

processo de institucionalização do grupo de indicadores, dos mecanismos para sua 

atualização e das revisões periódicas, da legitimação das metas, da alocação de recursos 

financeiros e humanos (JESINGHAUS, 1999). 

Um elemento importante na criação dos indicadores é o de quem os cria e como os 

criam. De acordo com Van Bellen (2005) existem dois tipos de abordagem na criação 

de indicadores de sustentabilidade: a abordagem bottom-up e a abordagem top-down.  

Na abordagem top-down os especialistas e/ou pesquisadores definem o grupo de 

indicadores a ser utilizado que podem adaptar o sistema às condições locais, mas não 

tem participação da população. A vantagem desta abordagem é que fornece uma 

aproximação cientificamente mais homogênea, mais válida em termos de indicadores e 

índices. A desvantagem é que o sistema não tem nenhum contato direto com as 

prioridades das comunidades e não considera as limitações de recursos naturais (VAN 

BELLEN, 2005). 
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Na abordagem bottom-up, os temas de mensuração e os grupos de indicadores são 

criados a partir da participação da opinião dos diversos atores sociais envolvidos, como 

líderes comunitários, população envolvida e finaliza com a consulta ao pesquisador. A 

principal vantagem dessa abordagem é que a comunidade passa a conhecer o projeto, 

além de apontarem prioridades nos indicadores e sugestões para novos indicadores. A 

desvantagem desta abordagem é que o tema é bastante focado, o que pode, em alguns 

casos, levar à omissão de aspectos essenciais à sustentabilidade (VAN BELLEN, 2005). 

2.3.1. Vantagens e Necessidade da Construção e Aplicação de Indicadores de 

Sustentabilidade 

Apesar dos indicadores não serem precisos, esses fazem parte do processo de 

compreensão das relações entre o homem e natureza dentro do campo do 

desenvolvimento sustentável, sendo uma das vantagens de trabalhar com essa 

ferramenta (SANTOS, 2010). 

De acordo com Van Bellen (2006) trabalhos que se utilizam de indicadores de 

sustentabilidade podem ajudar a entender melhor as ligações dos diferentes aspectos do 

que se considera sustentabilidade dentro dos vários níveis em que os indicadores 

coexistem e apreciar a interação entre as mais variadas dimensões.  

Moldan e Bilharz (1997) discutem a relevância dos indicadores a partir das fases do 

ciclo de tomada de decisão, são elas: 

 Identificação do problema; 

 Crescimento da consciência; 

 Reconhecimento do problema; 

 Formulação de política; 

 Implementação; 

 Avaliação. 

Jesinghaus (1999) reforça a necessidade de se desenvolver sistemas de indicadores 

relacionados à sustentabilidade. Algumas questões são colocadas por esse autor que 

reforçam a ideia, tais como: necessidade de uma base de dados independente para 

comparação temporal entre países, por exemplo; necessidade de aumentar a capacidade 

de monitoramento para coletar e verificar dados e estabelecer padrões claros pelos quais 

a gestão pode ser avaliada. 
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Os sistemas de indicadores também cumprem funções como: 

 Função analítica: as medidas auxiliam a interpretar os dados dentro de um 

sistema coerente, agrupando-os em matrizes ou índices; 

 Função de comunicação: as ferramentas tornam os tomadores de decisão 

familiarizados com os conceitos e os métodos envolvidos com a 

sustentabilidade;  

 Função de aviso e mobilização: as medidas auxiliam os administradores a 

colocar os mecanismos de uma forma pública, publicações anuais ou simples 

relatórios com indicadores-chave; 

  Função de coordenação: um sistema de medidas e de relatórios deve integrar 

dados de diferentes áreas e coletados por agências distintas. Deve ser viável 

tanto em termos de orçamento quanto em termos de recursos humanos. Também 

deve ser aberto para a população para a participação e controle (VAN BELLEN, 

2006).    

2.3.2. Limitações dos Indicadores de Sustentabilidade 

De acordo com Dahl (1997) um dos maiores desafios dos indicadores é mostrar um 

panorama da situação de sustentabilidade, de uma forma simples, apesar da incerteza e 

da complexidade. O autor ainda ressalta que a diferença entre países, a questão da 

diversidade cultural e os diferentes graus de desenvolvimentos são fatores que 

interferem bastante na construção dos indicadores. 

Outra limitação dos indicadores é que não existe a possibilidade de medir a 

sustentabilidade de uma determinada escala considerando um indicador que se refira a 

somente um aspecto, pois a sustentabilidade é determinada por um conjunto de fatores 

(econômicos, sociais, ambientais, culturais e institucionais) e todos devem ser 

contemplados simultaneamente. Dessa forma, ao avaliar a sustentabilidade deve-se usar 

sempre um conjunto de indicadores (MARZALL e ALMEIDA, 1999). 

Deve-se também prezar pela qualidade do indicador. O grau de excelência de um 

indicador deve ser definido por sua validade, ou seja, sua capacidade de medir o que se 

pretende, por sua confiabilidade, capacidade de reproduzir os mesmos resultados 

quando aplicado em condições similares (SALDANHA, 2007). 
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Em função das simplificações que são efetuadas na aplicação dos indicadores, sempre 

há alguma controvérsia técnica/científica. As eventuais perdas de informação têm 

constituído um entrave à adoção de forma generalizada e consensual dos sistemas de 

indicadores. Na Tabela 1, apresenta-se uma síntese de algumas das principais vantagens 

e limitações da aplicação destes métodos. 

Figura 1: Síntese de algumas vantagens e limitações da aplicação de indicadores de 

sustentabilidade. 

 
Fonte: DGA, 2000 

2.3.3. Sistema de Indicadores relacionados à Sustentabilidade  

2.3.3.1. Indicadores ambientais da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

A OCDE foi uma das organizações pioneiras na construção de indicadores ambientais, 

iniciando um programa específico na década de 1990, mediante demanda dos países 

membros do G-7 em 1989 (RIBEIRO, 2006).  

O programa da OCDE sobre os indicadores ambientais visa três grandes objetivos: 

 Acompanhar os progressos realizados em matéria de meio ambiente; 

 Zelar para que seja considerada a variável ambiental quando da elaboração e da 

execução de políticas setoriais (p.ex. transportes, energia, agricultura); 

 Promover a integração da variável ambiental nas políticas econômicas, 

notadamente por meio do estabelecimento de uma contabilidade ambiental. 

Ausência de critérios robustos para seleção de 

alguns indicadores

Possibilidade de comparação com padrões e/ou 

metas pré-definidas

Dificuldades na aplicação em determinadas àreas 

como o ordenamento do território e a paisagem

Limitações

Inexistência de informação base

Dificuldades na definição de expressões 

matemáticas que melhor traduzem os parâmetros 

Perda de informação nos processos de agregação 

dos dados

Diferentes critérios na definição dos limites de 

variação do índice em relação às imposições 

estabelecidas

Vantagens

Avaliação dos níveis de desenvolvimento sustentável                                                 

Capacidade de sintetizar a informação de caráter 

técnico/científico

Identificação das variáveis-chave do sistema / 

Facilidade de transmitir a informação

Bom instrumento de apoio à decisão e aos 

processos de gestão ambiental

Sublinhar a existência de tendências
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Os trabalhos sobre os indicadores, conduzidos em estreita cooperação com os países 

membros da OCDE (Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino 

Unido), levaram:  

 A um acordo entre os países Membros da OCDE sobre a utilização do modelo 

pressão-estado-resposta (PER) como quadro comum harmonizado; 

 À identificação e à definição de vários conjuntos de indicadores com base em 

três critérios: pertinência política, precisão de análise e mensurabilidade; 

 À atribuição de valores a estes indicadores e sua publicação para um 

determinado número de países. 

Os resultados destes trabalhos e, sobretudo, o seu quadro conceitual, influenciaram 

atividades análogas dirigidas por países e organizações internacionais (por exemplo, os 

trabalhos sobre os indicadores do desenvolvimento sustentável da Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável (CDS) das Nações Unidas) e, consequentemente, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (SANTOS, 2010). 

Os indicadores ambientais da OCDE são bastante utilizados na avaliação de 

desempenho ambiental, constituindo uma valiosa ferramenta no acompanhamento da 

integração das decisões econômicas e ambientais, na análise das políticas de meio 

ambiente e na avaliação dos resultados, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável. 

2.3.3.2. Indicadores de desenvolvimento sustentável (IDS) da Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável (CDS) 

Como resultado das discussões da CNUMAD (1992) foram reunidos em um documento 

diversos temas a respeito do desenvolvimento sustentável. Esse documento ficou 

conhecimento como Agenda 21, constituído de 40 capítulos com instruções relativas ao 

comportamento da sociedade, na busca de um planeta mais sustentável. Entre os 

diversos pontos abordados na Agenda 21, os Capítulos 8 e 40 focaram a necessidade de 

construção de metodologias mais adequadas para a mensuração da sustentabilidade. 

Neste sentido, o Capítulo 40 orienta: 

Os órgãos e as organizações pertinentes do sistema das Nações Unidas, em 

cooperação com outras organizações internacionais governamentais, 

intergovernamentais e não-governamentais, devem utilizar um conjunto 
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apropriado de indicadores do desenvolvimento sustentável e indicadores 

relacionados com áreas que se encontram fora da jurisdição nacional, como o 

alto mar, a atmosfera superior e o espaço exterior. Os órgãos e as 

organizações do sistema das Nações Unidas, em coordenação com outras 

organizações internacionais pertinentes, poderiam prover recomendações 

para o desenvolvimento harmônico de indicadores nos planos nacional, 

regional e global e para a incorporação de um conjunto apropriado desses 

indicadores a relatórios e bancos de dados comuns de acesso amplo, para 

utilização no plano internacional, sujeitas a considerações de soberania 

nacional (CNUMAD, 1992, p. 2). 

A CDS/ONU implementou, no ano de 1995, o Programa de Trabalho sobre Indicadores 

de Desenvolvimento Sustentável e convidou organizações do Sistema das Nações 

Unidas e organizações intergovernamentais e não governamentais para, sob sua 

coordenação, implementar os elementos-chave do Programa. O principal objetivo do 

Programa de Trabalho da CDS/ONU foi desenvolver um projeto de IDS acessíveis aos 

tomadores de decisão em nível nacional, definindo-os, elucidando suas metodologias e 

fornecendo treinamento e outras atividades de capacitação, tendo como prazo para a 

realização de todo esse processo, o período compreendido entre os anos 1995-2000 

(BOURSCHEIDT e DALCOMUNI, 2011). 

O resultado da primeira fase consistiu na divulgação de uma lista contendo 134 

indicadores baseados no modelo força motriz, estado e resposta (FER), agregados no 

denominado Livro Azul que, além desta listagem, foi composto por uma série de 

instruções de uso e informações acerca dos indicadores, sendo distribuído aos governos 

envolvidos com a tarefa de testarem os indicadores e, posteriormente, apresentarem um 

retorno à CDS. 

Na segunda fase (1996 – 1998) foram realizadas oficinas de informação e formação, 

visando a capacitação dos tomadores de decisão para o uso apropriado dos indicadores, 

adequando-os às necessidades de cada país. Em seguida, 22 países de várias regiões do 

mundo (África, Ásia e Pacífico, Europa, América e Caribe) voluntariaram-se para 

participar do processo de teste dos indicadores elaborados. O objetivo do teste foi 

acumular experiência com a utilização de indicadores, de forma a avaliar sua 

aplicabilidade de acordo com as metas e prioridades relativas ao desenvolvimento 

sustentável de cada país (BOURSCHEIDT e DALCOMUNI, 2011). 
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Na terceira fase do Programa (1998-2000) ocorreu a avaliação do resultado dos testes 

dos indicadores em nível nacional. Em geral, os países foram bem-sucedidos na 

aplicação, planejando ou fazendo uso dos indicadores para: facilitar a elaboração de 

relatórios sobre o estado de desenvolvimento sustentável para os tomadores de decisão e 

o público em geral; promover o diálogo nacional sobre o desenvolvimento sustentável; 

auxiliar na avaliação do cumprimento dos objetivos e metas governamentais, e na 

revisão desses objetivos e metas (BOURSCHEIDT e DALCOMUNI, 2011). 

Os indicadores foram divididos em quatro dimensões principais: econômica, social, 

ambiental e institucional (Quadros 1; 2; 3; e 4), sendo abandonado o modelo FER que, 

conforme disposto em alguns relatórios nacionais, embora adequado em um contexto 

ambiental, não foi tão apropriado para o desenvolvimento das dimensões social, 

econômica e institucional do desenvolvimento sustentável. O modelo aceito foi o 

modelo baseado pressão-estado-resposta. 

A determinação das principais áreas, temas e subtemas baseou-se em informações 

retiradas basicamente dos relatórios dos países participantes do teste e de iniciativas 

internacionais que têm medido ou conceituado a sustentabilidade, englobando as 

dimensões econômica, social, ambiental e institucional. 

Quadro 1: Dimensão ambiental, tema e subtema de IDS da CDS 

 
Fonte: Ribeiro, 2006 

   

Tema Subtema

Ar

Mudanças climáticas, 

qualidade do ar, 

destruição da camada de 

ozônio.

Solo

Uso agrícola, florestal, 

urbanização e 

desertificação

Água Quantidade e qualidade.

Mares e Oceanos Zona costeira e pesca.

Biodiversidade Ecossistemas e espécies.

Dimensão Ambiental
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Quadro 2: Dimensão social, tema e subtema de IDS da CDS 

 

Fonte: Ribeiro, 2006 

Quadro 3: Dimensão econômica, tema e subtema de IDS da CDS 

 

Fonte: Ribeiro, 2006 

Quadro 4: Dimensão institucional, tema e subtema de IDS da CDS 

 

Fonte: Ribeiro, 2006 

Desta forma, o montante de indicadores foi redefinindo passando a comportar um total 

de 57 indicadores, divididos em 15 temas e 38 subtemas apresentados como parte da 

segunda edição do Livro Azul, sob o título “Indicators of Sustainable Development: 

Guidelines and Methodologies” (UNITED NATIONS, 2001). 

A revisão da CSD/ONU (2006) redefiniu o número de indicadores para 50 indicadores 

principais que fazem parte de um conjunto maior de 96 indicadores de desenvolvimento 

Tema Subtema

Equidade
Pobreza e equidade por 

gênero.

Saúde

Nutrição, mortalidade, 

assistência, água potável e 

esgotamento sanitário.

Educação Alfabetização e escolaridade.

Habitação Condições habitacionais.

Segurança Crimes.

Demografia Fluxos demográficos.

Dimensão Social

Tema Subtema

Padrões de consumo e 

produção

Consumo de materiais, 

energia, transportes, geração 

e manejo de resíduos.

Dimensão Econômica

Tema Subtema

Marco institucional

Estratégia de desenvolvimento 

sustentável e cooperação 

internacional.

Capacidade institucional

Acesso à informação; infra-

estrutura de comunicação; 

ciência e tecnologia; e 

capacidade de resposta aos 

desastres naturais.

Dimensão Institucional
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sustentável, mantendo a estrutura baseada em temas e subtemas. Os indicadores 

principais da CDS/ONU cumprem três critérios básicos: a) abordam questões que são 

relevantes para o desenvolvimento sustentável na maioria dos países; b) fornecem 

informações críticas não disponíveis a partir de indicadores do outro núcleo; c) podem 

ser calculados pela maioria dos países com dados que estão disponíveis ou podem ser 

disponibilizados por custo e dentro de um horizonte temporal razoável. Por outro lado, 

os indicadores que não fazem parte dos indicadores principais ou são relevantes apenas 

para um pequeno grupo de países fornecem informações complementares aos 

indicadores de núcleo (UNITED NATIONS, 2007). 

O modelo de indicadores da CDS acabou orientando a elaboração de IDS em alguns 

países conforme orientação da Agenda 21, entre estes está o Brasil, que, representado 

pelo IBGE, iniciou a divulgação de Relatórios de IDS a partir do ano de 2002, lançando 

novas edições em 2004, 2008, 2010, 2012 e 2015 conforme será descrito no próximo 

item. 

2.3.3.3. Indicadores de desenvolvimento sustentável do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

As questões a respeito da noção de desenvolvimento têm colocado os países em alerta 

quanto aos aspectos de mensuração utilizados. A noção de desenvolvimento, por muito 

tempo ligada somente ao progresso econômico, passa a extrapolar o domínio da 

economia por sua integração com as dimensões social, ambiental e institucional, 

apoiando-se em novos paradigmas. Neste contexto, um dos principais desafios da 

construção do desenvolvimento sustentável é o de criar instrumentos de mensuração 

essenciais para guiar a ação e subsidiar o acompanhamento e a avaliação do progresso 

alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável (IBGE, 2002). 

Desta forma, a incorporação de metodologias para medição do desenvolvimento 

sustentável passa a fazer parte das agendas nacionais incorporando suas especificidades, 

apresentando as oportunidades e as deficiências de cada país representadas por suas 

estatísticas. Agregando informações disponibilizadas anteriormente a um novo conjunto 

de indicadores, o IBGE introduziu a primeira iniciativa de mensuração do 

desenvolvimento sustentável, por meio de indicadores no Brasil (BOURSCHEIDT e 

DALCOMUNI, 2011). 
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Os indicadores apresentados pelo IBGE cumprem diversas funções e reportam-se a 

fenômenos de curto, médio e longo prazos. Também viabilizam o acesso à informação 

disponível sobre temas relevantes para o desenvolvimento, assim como apontam a 

necessidade de geração de novas informações. Servem para identificar variações, 

comportamentos, processos e tendências; estabelecer comparações entre países que 

seguem o modelo de construção de indicadores definido pela CDS/ONU e entre regiões 

dentro do Brasil; indicar necessidades e prioridades para a formulação, monitoramento e 

avaliação de políticas; e enfim, por sua capacidade de síntese, são capazes de facilitar o 

entendimento ao crescente público envolvido com o tema (IBGE, 2002). 

Os IDS do IBGE seguem as instruções publicadas no Livro Azul da CDS/ONU e 

alterações posteriores que, até o lançamento do primeiro Relatório de IDS do IBGE 

(2002), compunha uma lista de 57 indicadores distribuídos em 15 temas e 38 subtemas. 

Desta forma, os pesquisadores seguiram a metodologia da CDS/ONU, adaptando, 

porém, os indicadores para a realidade nacional procurando retratar as diversidades 

presentes em nível nacional, característica expressiva do nosso país (BOLLINGER e 

SCANDAR NETO, 2004). 

A edição atual (2012) atualiza os indicadores publicados e introduz novos, reafirmando, 

assim, os objetivos inicialmente estabelecidos. Os novos indicadores correspondem, em 

grande parte, às mudanças sugeridas pela CDS/ONU, no documento Indicators of 

Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, conhecido como “Livro 

Azul”, em sua edição de 2007. Na última edição publicada pelo IBGE encontram-se 62 

indicadores (Quadro 5; 6; 7; e 8) que, em sua maior parte, correspondem aos 

indicadores apresentados na edição de 2010, todos revistos e atualizados em relação às 

edições anteriores (IBGE, 2012). 

Nota-se que os IDS do IBGE são apresentados, conforme Quadros 5, 6, 7, e 8, com base 

em quatro dimensões, respectivamente: ambiental (tema: atmosfera; terra; oceanos; 

água doce, mares e áreas costeiras; biodiversidade e saneamento); social (tema: 

população; trabalho e rendimento; saúde; educação; habitação e segurança); econômico 

(tema: quadro econômico e padrões de produção e consumo); institucional (tema: 

quadro institucional e capacidade institucional).  
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Quadro 5: Indicadores ambientais, segundo o IBGE 

 

Fonte: IBGE, 2012 

Quadro 6: Indicadores econômicos, segundo o IBGE

 

Fonte: IBGE, 2012 

 

Tema Indicador

Emissões de origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa

Consumo industrial de substâncias destruidoras da camada deozônio

Concentração de poluentes no ar em áreas urbanas

Uso de fertilizantes

Uso de agrotóxicos

Terras em uso agrossilvipastoril

Queimadas e incêndios florestais

Desflorestamento da Amazônia Legal

Desmatamento nos biomas extra-amazônicos

Água doce Qualidade de águas interiores

Balneabilidade

População residente em áreas costeiras

Espécies extintas e ameaçadas de extinção

Áreas protegidas

Espécies invasoras

Acesso a sistema de abastecimento de água

Acesso a esgotamento sanitário

Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico

Tratamento de esgoto

Destinação final do lixo

Saneamento

Dimensão Ambiental

Atmosfera

Terra

Oceanos, mares e áreas 

costeiras

Biodiversidade

Tema Indicador

Produto Interno Bruto per capita

Taxa de investimento

Balança comercial

Grau de endividamento

Consumo de energia per capita

Intensidade energética

Participação de fontes renováveis na oferta de energia

Consumo mineral per capita

Vida útil das reservas de petróleo e gás natural

Reciclagem

Coleta seletiva de lixo

Rejeitos radioativos: geração e armazenamento

Dimensão Econômica

Quadro econômico

Padrões de produção e 

consumo
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Quadro 7: Indicadores sociais, segundo o IBGE

 

Fonte: IBGE, 2012 

Quadro 8: Indicadores institucional, segundo o IBGE

 

Fonte: IBGE, 2012 

2.3.3.4. Indicadores de desenvolvimento sustentável da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

Em um mundo com economias globalizadas, o setor agropecuário representa uma 

estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento sustentável (YEGANIANTZ e 

MACÊDO, 2002). A tecnologia agropecuária pode ser entendida como uma relação 

social de produção que se relaciona com um grande acervo de conhecimentos técnico-

Tema Indicador

Taxa de crescimento da população

Taxa de fecundidade

Razão de dependência

Índice de Gini da distribuição do rendimento

Taxa de desocupação

Rendimento domiciliar per capita

Rendimento médio mensal

Mulheres em trabalhos formais

Esperança de vida ao nascer

Taxa de mortalidade infantil

Prevalência de desnutrição total

Imunização contra doenças infecciosas infantis

Oferta de serviços básicos de saúde

Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

Taxa de incidência de AIDS

Taxa de frequência escolar

Taxa de alfabetização

Taxa de escolaridade da população adulta

Habitação Adequação de moradia

Coeficiente de mortalidade por homicídios

Coeficiente de mortalidade por acidentes de transporte

Dimensão Social

População

Trabalho e rendimento

Saúde

Educação

Segurança

Tema Indicador

Ratificação de acordos globais

Conselhos Municipais de Meio Ambiente

Comitês de Bacias Hidrográficas

Organizações da sociedade civil

Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

Acesso aos serviços de telefonia

Acesso à Internet

Agenda 21 Local

Articulações interinstitucionais dos municípios

Capacidade institucional

Dimensão Institucional

Quadro institucional
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científicos, intensamente utilizada em escala planetária, na melhoria da qualidade de 

vida das nações. 

A EMBRAPA possui alguns trabalhos relacionados a indicadores. O estudo realizado 

por Yeganiantz e Macêdo (2002), buscou uma metodologia baseado em indicadores 

para avaliar o impacto social da pesquisa agropecuária.  

Indicadores desenvolvidos pela EMBRAPA têm como objetivos atingir os temas: 

 Emprego; 

 Saúde e nutrição; 

 Desequilíbrios (desigualdades) regionais; 

 Informalidade (economias populares); 

 Problemática de gênero; 

 Educação e treinamento; 

 Empatia com problemática social; 

 Diminuição das desigualdades; 

 Implicações relacionadas com a segurança; 

 Otimismo tecnológico; 

 Resolução de conflitos; 

 Combate aos desperdícios; 

 Independência tecnológica. 

Durante a fase de desenvolvimento de práticas agroecológicas e de recuperação de áreas 

degradadas são usados grandes conjuntos de indicadores para avaliar a qualidade do 

solo e do ambiente como um todo, o incremento da biodiversidade e os benefícios 

sociais e econômicos gerados por essas tecnologias. Só para citar alguns exemplos de 

indicadores utilizados na Embrapa Agrobiologia, têm-se: análise de enzimas do solo, 

biomassa microbiana, fauna do solo, banco de plântulas, entre outros. 

Na fase de monitoramento, que ocorre em grande escala, os efeitos ambientais das 

práticas agrícolas são mensurados a partir de um menor número de indicadores de fácil 

aplicação e de índices que sintetizem a informação desses indicadores. Essa informação, 

muitas vezes, pode ser usada em trabalhos com agricultores, nos quais, a partir da 

aplicação de indicadores de campo, pode-se perceber se o manejo adotado está 

favorecendo ou não a qualidade do solo (YEGANIANTZ e MACÊDO, 2002). 



  

59 
 

No ano de 2003, a Embrapa elaborou um documento intitulado de “Avaliação de 

Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária: AMBITEC-AGRO”. Este 

documento compõe-se de quatro aspectos de caracterização do impacto ambiental, 

expressos em oito indicadores. Os oitos indicadores desenvolvidos neste estudo estão 

apresentados no Quadro 9. 

Quadro 9: Indicadores de impacto ambiental construído pela EMBRAPA 

 
Fonte: Rodrigues, 2003 

2.3.3.5. Indicadores de desenvolvimento sustentável na mineração 

De acordo com Viana (2012) as iniciativas nacionais de indicadores de sustentabilidade 

para a área da mineração são ainda embrionárias, enquanto que as internacionais não 

estão adaptadas à realidade brasileira.  

O instituto Ethos, desde 1999, vem desenvolvendo indicadores específicos para setores 

empresarias, na busca de fornecer às empresas a possibilidade de um autodiagnóstico 

mais preciso. No caso da mineração, os indicadores foram elaborados em 2003 a partir 

de uma consulta a diretrizes internacionais, em especial as do Global Reporting 

Initiative (GRI), bem como profissionais do setor e a entidades empresarias.  

Esses indicadores foram construídos de acordo com os temas: valores e transparência 

(VT: diálogo com as partes interessadas); público interno (PI: cuidados com saúde, 

segurança e condições de trabalho); meio ambiente (MA: gerenciamento do impacto 

ambiental, incluindo plano de contingência, plano de fechamento, energia, água, 

emissões/resíduos, vazamentos, uso do solo, biodiversidade e níveis de radiação); 

comunidade (CO: comprometimento da empresa com a sustentabilidade social) 

(VIANA, 2012) 

Água

Biodiversidade

Recuperação Ambiental

Indicadores de Impacto Ambiental

Uso de Agroquímicos

Uso de Energia

Uso de Recursos Naturais

Atmosfera

Capacidade Produtiva do Solo
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A GRI em colaboração com o International Council on Mining and Metals (ICMM), 

lançou um suplemento piloto para o setor mineral, em 2005, o Mining and Metals 

Sector Supplement (MMSS). Posteriormente, uma minuta foi disponibilizada para 

consulta pública, em 2009, originando a versão definitiva de 2010, já na forma de 

Diretrizes G3 da GRI, que incluem protocolos de indicadores.  

Os indicadores do suplemento piloto foram desenvolvidos de acordo com as seguintes 

dimensões: ambiental, econômica e social, sendo no total 109 indicadores. Viana (2012) 

observa que o elevado número de indicadores torna complexo a sua aplicação. Ainda 

mais quando a maioria desses indicadores não estão adaptados à realidade brasileira.  

Trabalhos como de Azapagic (2004) são uma tentativa de fechar a lacuna existente 

nessa área. A autora propõe o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade para 

a indústria mineral no intuito de ajudar a medir o desempenho econômico, ambiental e 

social da empresa, além de fornecer informações sobre como ela pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável.  

Worrall et al. (2009) propõem indicadores para áreas órfãs ou abandonadas pela 

mineração (“Legacy Mine Land Sites”). A proposta desses autores prevê 72 

indicadores.  

A atividade Extrativa de Minerais não energéticos da União Europeia vem 

desenvolvendo desde 2000 indicadores que possam demonstrar seu comprometimento 

com o desenvolvimento sustentável, atestando, mediante uso de indicadores, os 

benefícios econômicos, a proteção ambiental e o bem-estar social por ela produzidos. 

Foram propostos 13 indicadores, relativos às atividades da empresa de mineração 

(VIANA, 2012) 

Viana (2012) propõe em sua tese a aferição da sustentabilidade da mineração a partir da 

proposição de indicadores nas dimensões econômica, ambiental e social, desenvolvendo 

um sistema de avaliação para a construção do índice de sustentabilidade da mineração. 

Esse autor tomou como base 70 indicadores, que expressam não só as ações levadas a 

efeito pela empresa, mas também o reflexo delas na sustentabilidade ambiental e no 

bem-estar das comunidades situadas em seu entorno e dos municípios em que se 

localiza a mineração. 
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2.3.3.6. Indicadores de sustentabilidade relacionados a indústrias petrolíferas 

A relevância das indústrias petrolíferas vai além de sua posição energética, isso porque 

sua atividade impacta significativamente outros segmentos da cadeia produtiva. Do 

ponto de vista ambiental, a indústria do petróleo produz um forte impacto no meio 

ambiente, alterando ou destruindo o meio que a cerca. Considerando a relevância desse 

impacto, a sociedade civil tem pressionado as grandes companhias petrolíferas a 

divulgarem suas práticas de sustentabilidade ambiental e padrões de desempenho que 

resultem em processos mais eficientes focados na prevenção da poluição atmosférica, 

no menor consumo específico de matéria-prima, água e energia, na redução de resíduos 

sólidos e despejos físicos de difícil tratamento que afetam consideravelmente o 

ecossistema (SILVA e COSTA, 2009). 

As maiores companhias petrolíferas do mundo adotaram, alinhadas às recomendações 

da Agenda 21, medidas para o controle e a prevenção de impactos ambientais e sociais e 

com o estabelecimento de indicadores ambientais, que possam dar a medida do 

desempenho das suas atividades em matéria de sustentabilidade. 

Alguns trabalhos no Brasil, como por exemplo, o de Silva e Costa (2009) vêm sendo 

desenvolvidos nesse sentido. Esses autores analisaram os indicadores de desempenho 

ambiental divulgados por um conjunto de oito corporações petrolíferas de grande porte, 

signatárias do GRI, em seus relatórios de sustentabilidade no período de 2003 a 2007, 

demonstrou que indicadores de desempenho são relevantes para iniciativas globais 

auxiliando para comunicar os resultados socioambientais dessas companhias para a 

comunidade. 

Amaral (2003) estabeleceu um conjunto de indicadores para avaliação de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica, que possibilitem às partes interessadas 

analisar o desempenho ao longo do tempo e/ou compará-lo com o de outras empresas. 

Esse autor propôs, também, um modelo de relatório de sustentabilidade empresarial que 

fosse possível de ser utilizado pela indústria de petróleo brasileira e internacional. O seu 

trabalho teve como o estudo de caso a indústria de petróleo brasileira, representada 

principalmente, pela companhia estatal de petróleo brasileira, Petróleo Brasileiro S.A – 

Petrobrás. 
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2.3.3.7. Indicadores de sustentabilidade relacionados ao setor energético 

O setor energético possui como característica um segmento estratégico e impulsor ao 

processo de desenvolvimento, uma vez que possibilita a promoção de várias 

necessidades básicas da população (BORGES, 2009). 

A Agenda 21, Capítulo 9, ressalta que a energia é essencial para o desenvolvimento 

socioeconômico e para uma melhor qualidade de vida. De acordo com Suárez (1995), a 

energia possui uma missão importante em relação ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). No entanto, a energia, por si só, não é suficiente para promover o 

desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, surge a necessidade de desenvolver 

indicadores que possam ajudar nessa promoção.  

Bermann (2003) considera os indicadores energéticos como sendo ferramentas 

necessárias para operacionalização dos propósitos na perspectiva da sustentabilidade e 

fundamentais referências no processo decisório. Assim, o autor elaborou indicadores 

específicos para a área referida. Os temas abordados pelo autor foram: energia e 

equidade, energia e meio ambiente, energia e emprego, energia e eficiência, e energia e 

democracia. 

De acordo Souza (2010), existem outros estudos que apresentam indicadores para 

avaliação da sustentabilidade no setor energético. Dentre os documentos relativos aos 

indicadores de sustentabilidade para a geração de energia elétrica, citam-se: 

 World Energy Assessment – Energy and the Challenge of Sustainability (UNDP 

et al., 2000). Esse relatório foi coordenado pelo Prof. José Goldemberg e 

resultado de ação conjunta do United Nations Development Program – UNDP, 

United Nations Department of Economic and Social Affairs - UNDESA e World 

Energy Council – WEC. O relatório apresenta uma análise de questões sociais, 

econômicas, ambientais e de segurança, relativos à oferta e consumo de energia, 

e aponta opções para a sustentabilidade; 

 Propuestas de Políticas Sustentables para el Cono Sur (BERMANN, 2002). 

Este relatório foi coordenado pelo Prof. Célio Bermann e elaborado por um 

grupo de trabalho constituído por participantes do Programa Chile Sustentável, 

Programa Uruguai Sustentável, Projeto Brasil Sustentável e Democrático e 

Programas Argentina Sustentável e Paraguai Sustentável. O documento expõe 
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um diagnóstico das reservas, produção e consumo energético desses países, e 

apresenta pilares de sustentabilidade, princípios para integração energética e 

políticas e mecanismos para promoção da sustentabilidade energética. 

2.3.3.8. Indicadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) – 

(International Atomic Energy Agency – IAEA) 

Diante da importância de mensurar a sustentabilidade, surgem como questão estratégica, 

os indicadores de energia para o desenvolvimento sustentável, sendo estes uma 

ferramenta importante de planejamento. 

Os indicadores são destinados a fornecer uma ferramenta flexível para analistas e 

tomadores de decisão para que possam compreender melhor a sua situação e as 

tendências. Perante este fato em 1999, a IAEA iniciou um trabalho para elaboração de 

um conjunto de indicadores de sustentabilidade energética em cooperação com diversas 

organizações internacionais. Esse sistema busca eliminar as duplicações e serve como 

ferramenta de análise em qualquer país. Esse conjunto, denominado Energia Indicadores 

de Desenvolvimento Sustentável (EISD), engloba as dimensões econômicas, social e 

ambiental do uso da energia, tendo como objetivo estabelecimento de ferramenta 

analítica que possibilite a avaliação, o monitoramento e a comparação do nível de 

sustentabilidade energética (IAEA, 2005). 

A IAEA publicou alguns documentos relativos a indicadores, são eles: Safety Indicators 

in Different Time Frame for the Safety Assessment of Underground Radioactive Waste 

Repositories (1994); Safety Indicators for the Safety Assessment of Radioactive Waste 

Disposal (2003); Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and 

Methodologies (2005) e Energy Indicators for Sustainable Development: Country 

Studies on Brazil, Cuba, Lithuania, Mexico, Russian Federation, Slovakia and Thailand 

(2007). 

O Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies 

constitui-se no resultado de uma iniciativa internacional para definir um conjunto de 

Indicadores de Energia para Desenvolvimento Sustentável (EISD) e metodologias 

correspondentes e diretrizes. A conclusão bem-sucedida deste trabalho é o resultado de 

um esforço intensivo, que levou a IAEA a fazer uma cooperação com o Departamento 

de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), a Internacional Agência de Energia (AIE) e 
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a Agência Europeia do Ambiente (AEA). O objetivo desse esforço conjunto foi o de 

fornecer aos usuários um consenso por especialistas em definições, diretrizes e 

metodologias para desenvolvimento e uso em todo o mundo de um único conjunto de 

indicadores de energia (IAEA, 2005). 

Esse documento foi elaborado pela IAEA, United Nations Department of Economic and 

Social Affairs, International Energy Agency – IEA, Eurostat – ES e European 

Environment Agency – EEA, com objetivo de definir uma lista de indicadores 

energéticos para o desenvolvimento sustentável, assim como metodologia e diretrizes 

para a sua utilização. A expectativa dos autores foi de que o trabalho pudesse ser 

utilizado para os países avaliarem seus sistemas energéticos, assim como para monitorar 

seus progressos ao longo do tempo. 

Esse guia de indicadores energéticos para o desenvolvimento sustentável foi mais uma 

resposta à busca por novas métricas. Com uma estrutura semelhante à proposta pela 

CDS, os indicadores que são no total de 30, estão classificados em três dimensões 

(social, econômica e ambiental). Sendo que cada dimensão está dividida em temas 

(neste caso 7) e 19 subtemas. Alguns indicadores estão classificados em mais de uma 

dimensão, tema e subtema, apresentando inúmeras interconexões entre si.  

Em 2007 a IAEA publicou o documento “Energy Indicators for Sustainable 

Development: country Studies on Brazil, Cuba, Lithuania, Mexico, Russian Federation, 

Slovakia and Thailand”, no qual apresenta sete estudos de caso nacionais a partir de 

uma pesquisa coordenada pelo projeto “Indicadores de Energia para o Desenvolvimento 

Sustentável”, realizado durante o 2002-2005. Os estudos de caso foram desenvolvidos 

por organizações de pesquisa do Brasil, Cuba, Lituânia, México, Rússia, Eslováquia e 

Tailândia (IAEA, 2007). 

A aplicação do indicador de energia, especialmente sua quantificação, permite o 

monitoramento sistemático dos progressos realizados na implementação das metas 

relacionadas com a energia. Esta publicação apresenta exemplos reais de como esses 

indicadores são desenvolvidos em nível nacional, como eles podem ser usados para 

avaliar os sistemas nacionais de energia e como eles ajudam a analisar a eficácia de 

políticas realizadas ou previstas. 
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Quadro 10: Indicadores ambientais, segundo a IAEA 

 

Fonte: IAEA et al. (2005, p. 14-15) 

Quadro 11: Indicadores econômicos, segundo a IAEA 

 

Fonte: IAEA et al (2005, p. 12-13) 

 

  

Tema Sub-tema  Indicador

Mudanças climáticas Emissão de gases do efeito estufa per capita e pelo PIB.

Qualidade do ar

Concentração de poluentes atmosférico em áreas 

urbanas.

Água
Qualidade da água Descarga de efluentes líquidos, incluindo óleo.

Qualidade do solo Área de solo com níveis de acidificação acima do crítico.

Área verde Taxa de desmatamento.

Geração de resíduos sólidos.

Disposição adequada de resíduos sólidos.

Geração de resíduos sólidos radioativos.

Percentual de resíduos sólidos radioativos aguardando 

disposição adequada.

Atmosfera

Solo

Geração e manejo de resíduos 

sólidos

Tema Sub-tema  Indicador

Consumo Consumo de energia per capita.

Produtividade Consumo de energia q  PIB.

Eficiência no suprimento Eficiência na conversão e na distribuição de energia.

Reservas energéticas / produção total de energia.

Recursos energéticos totais estimados / produção total de 

energia.

Uso energético na indústria.

Uso energético na agricultura.

Uso energético no comércio.

Uso energético residencial.

Uso energético no setor de transporte.

Matriz energética e elétrica.

Participação de combustíveis não fósseis na matriz 

energética e elétrica.

Participação de fontes renováveis na matriz energética e 

elétrica.

Preços Preço final da energia por combustível.

Importação Percentual de energia importada.

Estoque de combustíveis

Estoque de combustível (gás, petróleo)/ consumo total de 

combustível.

Segurança

Consumo e Produção

Produção

Uso Final

Diversificação
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Quadro 12: Indicadores sociais, segundo a IAEA 

 

Fonte: IAEA et al (2005, p. 11) 

Pode-se observar que dos indicadores disponíveis, eles são aplicáveis para grandes 

empreendimentos, não levando em conta as características específicas dos institutos de 

pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear, os quais em sua maioria, são 

localizados em centros urbanos com grande densidade populacional, onde a população 

não tem conhecimento sobre as atividades desenvolvidas. O não conhecimento pode 

acarretar medo, receio, por isso a importância de mostrar o quanto esses institutos estão 

comprometidos com a legislação ambiental e nuclear e o quanto são difusores de 

conhecimento.  

A partir do que foi exposto, nota-se uma lacuna no que diz respeito a IDS apropriados 

para institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear no Brasil, uma vez 

que na literatura, esse tema encontra-se, basicamente, no plano conceitual.  

2.4. Indicadores de sustentabilidade da área da tecnologia nuclear 

Além dos indicadores elaborados pela IAEA, descritos no item 2.3.3.8, serão 

enfatizados nesse item alguns estudos relacionados com indicadores de sustentabilidade 

da área da tecnologia nuclear. 

Carvalho (2009) propôs um agrupamento de indicadores para avaliação da efetividade 

do gerenciamento da segurança de usinas nucleares. Neste estudo o autor propõe um 

agrupamento de indicadores que possa dar visão sobre a efetividade do gerenciamento 

de segurança, levando em consideração os aspectos organizacionais, que podem 

comprometer as atividades que afetam a segurança e que possibilitem a detecção 

precoce da degradação na segurança.   

Tema Sub-tema  Indicador

Acessibilidade

Percentual de residências (ou população) sem eletricidade

ou energia comercial, ou fortemente dependente de

energia não-comercial.

Capacidade de aquisição
Percentual do orçamento doméstico gasto em combustível

ou eletricidade.

Disparidades
Consumo energético doméstico (por tipo de combustível)

de acordo com a classe social.

Saúde Segurança
Acidentes fatais por energia produzida em toda a cadeia.

Igualdade
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Stamford e Azapagic (2011) desenvolveram 43 indicadores, abordando as questões 

técnico-econômicas, ambientais e de sustentabilidade social associados com sistemas de 

energia nuclear. O quadro foi desenvolvido principalmente para responder às 

preocupações associadas à energia nuclear no Reino Unido, mas também, segundo os 

autores, esses indicadores podem ser aplicáveis a outros setores energéticos, bem como 

em outros países.  Os indicadores foram identificados neste trabalho como alguns dos 

mais importantes para a eletricidade de geração nuclear. O Quadro 10 apresenta os 

temas abordados para a construção dos indicadores propostos por Stamford e Azapagic 

(2011). 

Quadro 13: Dimensões e temas dos indicadores propostos 

 
Fonte: Stamford e Azapagic (2011) 

Leite (2012) elaborou em um estudo sobre indicadores de segurança para um depósito 

final de fontes radioativas seladas. O estudo propõe o uso de indicadores de segurança 

complementares à dose e ao risco para o desenvolvimento de uma metodologia de 

avaliação da segurança de depósitos finais destinados à disposição de fontes radioativas 

Dimensão Tema

Operacionalidade

Lock-in tecnológico

Custo nivelado de geração

Variabilidade de custos

Incentivos financeiros

Material reciclado

Água eco-toxicidade

Potencial de aquecimento global (GWP)

Potencial de destruição da camada de ozônio

Potencial de acidificação (AP)

Potencial de eutrofização (EP)

Potencial de  poluição atmosférica 

Uso e qualidade da terra

Forncecimento de emprego

Impactos na saúde humana

Grande risco de acidentes

Impactos na comunidade local

Direitos humanos e corrupção

Segurança energética

Proliferação nuclear

Equidade intergeracional
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seladas que demonstre que o isolamento será suficientemente seguro pelo tempo e que, 

portanto, atende aos requisitos legais para obtenção das licenças ambiental e nuclear. 

Alves e Matiollo (2013) elaboraram um artigo intitulado de “Environmental Indicators 

for the Nuclear Area”. Nesse artigo, os autores enfatizam a necessidade de se construir 

indicadores específicos para institutos de pesquisa da área de tecnologia nuclear, pois a 

falta desses indicadores deixa uma lacuna significativa. Esses autores ainda fazem o 

seguinte questionamento: O setor nuclear usa os mesmos indicadores das indústrias não-

nucleares? Estes indicadores são eficazes em demonstrar o compromisso ambiental?  

Afgan (2013) afirma que a avaliação da sustentabilidade dos sistemas de energia nuclear 

tem exigido especial atenção para os critérios utilizados. A fim de demonstrar a 

avaliação da sustentabilidade desse sistema, o autor elaborou uma análise sobre 

indicadores nucleares, com o propósito de obter um índice de sustentabilidade para a 

energia nuclear. 

2.5. Percepção e cultura sobre a área nuclear 

A percepção e a aceitação do risco podem ser consideradas como um conjunto de 

diferentes fatores tais como: 

 Conhecimento do evento gerador; 

 Controle real ou presumido sobre o evento e seu desenvolvimento; 

 Benefícios potenciais em relação ao risco; 

 Credibilidade da fonte de informação; 

 Condições culturais do indivíduo submetido ao risco real ou presumido, dentre 

outros (AQUINO et al., 2012). 

Percepção de risco define-se como sendo a “habilidade de interpretar uma situação de 

potencial dano a saúde ou à vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências 

anteriores e sua extrapolação para um momento futuro, habilidade esta que varia de uma 

vaga opinião a uma firme convicção” (MANETTI, 2009 apud WIEDERMANN, 1993). 

No que se refere à percepção de risco e cultura nuclear, a aceitação e suas aplicações 

refletem de como os benefícios e os riscos estão sendo percebidos. Essa aceitação varia 

entre países e até mesmo entre regiões de um mesmo país. 
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Neste sentido, é essencial compreender como as pessoas percebem os riscos e os 

benefícios e quais são os principais fatores que conduzem suas atitudes em relação à 

cultura na área nuclear. Uma das maneiras para alcançar esse entendimento é por meio 

de pesquisas de opinião, por exemplo. 

De acordo com Aquino et al. (2012) a noção da percepção de risco, para o público em 

geral, é influenciada por alguns aspectos e características do próprio risco. Pesquisas de 

opinião podem ser úteis como indicativo de tendências das expectativas das populações. 

É relevante que as instituições nucleares e profissionais ligadas à área nuclear tenham 

uma comunicação melhor com a sociedade civil, além de mostrar todos os riscos e 

benefícios da tecnologia nuclear. Pesquisas realizadas apontam que para uma maior 

compreensão da sociedade a respeito da radiação e da exposição à radiação, 

continuamente encontradas na vida cotidiana, fazem-se necessários programas de 

comunicação de risco e social, para que a sociedade possa ter uma visão mais justa 

sobre a área nuclear (MONTEIRO, 2013). 

Muitas das preocupações da sociedade em relação à área nuclear são impulsionadas pela 

percepção de que os riscos em relação à tecnologia nuclear são maiores que os 

benefícios, sendo que na maioria das vezes, as pessoas não conhecem os benefícios 

associados nos mais diversos campos, tais como, medicina, agricultura, meio ambiente, 

dentre outros. 

O Department of Engineer in Grand Public Policy da University Pittsburg publicou 

uma pesquisa em 2009 que fez parte de um projeto em conjunto com alunos deste 

Departamento e o Department of Social and Decision Sciences. A pesquisa foi realizada 

para entender melhor as necessidades dos cidadãos em comunidades que vivem nas 

proximidades de uma instalação nuclear. As áreas pesquisadas incluíram o Carnegie 

Mellon University campus, área da Grande Pittsburgh, e Beaver Valley, na Pensilvânia. 

O estudo incidiu sobre vários temas, incluindo o conhecimento da tecnologia nuclear, 

atitudes sobre a participação cívica, as respostas cívicas para as necessidades da 

comunidade e percepção do risco da tecnologia nuclear em comparação a outras 

atividades (DEPP, 2009).  

Os resultados indicaram que a indústria nuclear, naquela comunidade, fez progresso 

significativo ao longo dos anos no atendimento das necessidades de comunicação e 
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informação das comunidades nucleares, devido ao investimento em pesquisa de 

percepção do público. A partir das respostas da pesquisa, concluiu-se que indivíduos 

com maior conhecimento dos fatos nucleares básicos são os mais propensos a ter uma 

postura pró-nuclear. A pesquisa também revelou que o público não tem conhecimento 

sobre a quantidade e a qualidade das informações em relação à segurança nuclear. No 

geral, a população pesquisada acredita que os riscos de instalação nuclear são 

incompreendidos e que o público tem pouco controle sobre eles. O relatório concluiu 

que as medidas adicionais, como maior número de palestras para a comunidade, para 

envolver o público poderiam melhorar ainda mais o senso dos cidadãos em relação ao 

risco da tecnologia nuclear (DEPP, 2009). 

Diante do cenário descrito nota-se que avaliar a percepção do público frente à área 

nuclear é um dos passos necessários para se tentar fazer melhores programas de 

comunicação de risco. Compreende-se que a percepção da população em relação a 

algum tema está relacionada com a forma que a sociedade se relaciona e compreende o 

ambiente em que vive. As análises de percepção do público para a construção de 

indicadores que incorporem estas lacunas devem se utilizar de técnicas tanto para 

diagnosticar tanto da percepção da população quanto do empreendedor. 

O debate acerca da tecnologia nuclear não deve se limitar apenas aos aspectos técnicos, 

pois o processo como um todo não será gerido apenas por técnicos, mas também por 

pessoas que estão sujeitas a aspectos emocionais (emoções) que não podem ser 

previstas pela análise puramente técnica, mas que, no final, serão decisivos (PRÄSS, 

2007). 

2.5.1. Opinião pública x área nuclear  

Nos últimos anos, os brasileiros familiarizaram-se com a expressão “opinião pública”, 

que passou a aparecer com frequência nos jornais, revistas, rádios e televisões. Até o 

momento não existem registros históricos da data exata de quando, como e onde se 

originou a terminologia “opinião pública”. Sabe-se também que o político francês 

Jacques Necker, no século XVIII foi um dos pioneiros a discutir a relevância da opinião 

pública como fator político. Segundo Childs (1967), Jeremy Bentham foi o primeiro a 

utilizar pesquisa de opinião pública como meio de controle social. Desde essa época 

estudos vêm sendo utilizadas para os mais diversos propósitos.  
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A opinião pública é formada por meio de fontes geradoras. O governo por meio de 

propagandas nos veículos de comunicação, instituições das mais variadas naturezas 

como: políticas, comunitárias, redes sociais, canais de televisão, dentre outras, 

convencem o público que algo é melhor que outro. Contudo, quando o tema envolve a 

área nuclear, as fontes geradoras de opinião pública buscam, na maioria das vezes, a 

comunidade científica, uma vez que elas possuem pessoas capacitadas para entender o 

problema e transferir ao público os conceitos de forma não especializada.   

Nos Estados Unidos, o sistema de pesquisas de opinião pública é mais abrangente e 

mais bem divulgado, como se nota algumas instituições como Nuclear Energy Institute 

(NEI), onde existe uma lista de todas as pesquisas de opinião sobre a área nuclear 

realizadas entre os anos de 1998 até 2010 (NEI, 2014).  

A União Europeia (UE) avaliou, por meio de uma pesquisa de opinião, o quanto os 

cidadãos dos países membros da UE gostariam de participar no processo de tomada de 

decisão na construção de instalações nucleares, mais precisamente, na construção de 

repositório de rejeitos radioativos (FERREIRA e SOARES, 2012).  

A falta de informação é um fator crucial no processo de aceitação pública de 

empreendimentos nucleares. De acordo com Ferreira e Soares (2012), profissionais da 

área nuclear no Brasil vêm intensificando as ações de divulgação dos benefícios sociais 

da tecnologia nuclear, de maneira que a sociedade brasileira possa ter informações 

suficientes e bem embasadas sobre esse tipo de tecnologia.  

No Brasil, as Indústrias Nucleares do Brasil (INB) possuem um programa recente, 

denominado “INB com seus olhos”, que pretende coletar opiniões públicas em relação à 

área nuclear. No momento esse projeto está levantando informações a respeito das 

aplicações da área nuclear, para posteriormente, aplicar um questionário que colete a 

opinião do público sobre a área nuclear (ROSA; JACON; NAVARRO, 2015). 

A Eletronuclear, que gerencia as Usinas Angra 1 e 2, criou programas de comunicação 

social para a comunidade que reside em torno das Usinas. Estão incluídos nesses 

programas palestras contendo informações a respeito da energia nuclear. 

Slovic (1987) em suas pesquisas aponta que a percepção de risco dos leigos é muitas 

vezes diferente da percepção de risco por parte das pessoas especializadas porque o 
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entendimento de risco, na maioria das vezes, acaba sendo mais drástico por parte dos 

leigos. 

Como exemplo, quando os especialistas são convidados a julgar os riscos, muitas vezes 

referem-se a estimativas técnicas tais como as taxas de mortalidade anuais ou 

morbidade para julgar uma tecnologia de risco em relação a outra, no entanto, quando 

os leigos são convidados a julgar os riscos eles chamam a atenção para um conjunto 

mais amplo de preocupações. Quando os riscos são considerados altos, muitas vezes é 

porque esses riscos são desconhecidos, percebidos como terríveis, incontroláveis, 

injustos, catastróficos e passíveis de afetar as futuras gerações (SLOVIC, 1987).  

Ainda de acordo com Slovic (1987), os leigos não são irracionais, desinformados ou 

excessivamente emocionais sobre certos tipos de risco, mas estão agindo sobre padrões 

previsíveis de julgamento que são baseados em certos aspectos de uma determinada 

preocupação de risco em relação ao que eles valorizam.  

Segundo Wieland et al., (1997), a CNEN realiza pesquisas de opinião pública na área 

nuclear para avaliar posições, focos de insatisfação ou tendência na regulação nuclear. 

Sabe-se que centros nucleares são pouco divulgados e/ou desconhecidos da maioria do 

público brasileiro, o que torna a presente pesquisa ainda mais necessária. 

Milanez et al. (2006), entrevistaram 144 estudantes das áreas de ciência exatas da 

Unicamp e 226 pessoas com perfil de classe média em locais de grande circulação na 

cidade de Campinas e pela internet. Os autores chegaram à conclusão de que, embora 

alguns entrevistados tenham apontado deficiências na energia nuclear, não há entre as 

pessoas exatamente preconceito, embora pela mídia se tenha às vezes impressão 

diferente. A pesquisa realizada por Milanez et al. (2006), aponta que mais de 60% são 

favoráveis a investimento nacional em pesquisa de geração nuclear mais limpa e segura. 

Pesquisa realizada por Kelecom e Gouvea (2006), intitulada de “A Percepção da 

Radioatividade por Estudantes de Nível Superior” com alunos da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), mostrou que, embora o público seja de estudantes de nível superior, 

a opinião deste grupo não se distingue muito do público leigo, quando o assunto é 

radioatividade, em que muitos alunos consideram-se absolutamente leigos na matéria. 

Daí os 62% de rejeição à radioatividade apurados nesta pesquisa. No entanto, apenas 

7% dos alunos de graduação e 10% de pós-graduação sabem definir o tema, sendo que 
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27% só se declaram saber a definição. Em geral, os alunos da área das Ciências Exatas 

fornecem respostas mais corretas e/ou menos emotivas que os alunos da área da Saúde. 

A AIEA divulgou, em 2005, os resultados da pesquisa "Opinião Pública Global Sobre 

Assuntos Nucleares e a AIEA", feita em 18 países de todos os continentes, que aponta 

para uma aprovação do uso continuado da energia nuclear, pela maior parte das 

respectivas populações. 

A pesquisa teve como principal objetivo aferir o nível de conhecimento destas 

populações a respeito do funcionamento da AIEA, suas inspeções em instalações 

nucleares, as aplicações pacíficas da energia nuclear, bem como os riscos inerentes a 

estes processos. Também foram analisados os grupos que já têm posições antinucleares 

definidas e a possibilidade de mudança desta opinião a partir de uma argumentação 

convincente (PRÄSS, 2007). 

Os resultados dessa pesquisa mostraram que 62% dos entrevistados são favoráveis à 

continuidade da operação das usinas atualmente em atividade; enquanto que 28% 

acreditam que a energia nuclear é segura e, também, que novas usinas deveriam ser 

construídas. O apoio à construção de novas centrais foi maior na Coréia do Sul (52%) - 

o que pode ser explicado pela indisponibilidade de recursos combustíveis no país - e nos 

Estados Unidos (40%) pela necessidade de aproveitamento de qualquer fonte de energia 

disponível. Estes dados, certamente, balizarão as decisões destes e de outros governos 

de países com programas nucleares em andamento (PRÄSS, 2007). 

No entanto, a desativação das usinas nucleares em funcionamento encontrou maior 

apoio junto às populações do Marrocos, Jordânia, Arábia Saudita e Camarões. Esse 

resultado pode ser explicado por esses países não possuírem programas nucleares e 

também são países que enfrentam sérios problemas de ordem geopolítica, agravados 

pelo terrorismo. Esse fator provavelmente explica o baixo índice de confiança da 

população nos sistemas de segurança dos reatores (PRÄSS, 2007). 

Essa pesquisa também mostrou, por meio dos resultados, que a maioria dos 

entrevistados (65%) não conhece a Agência, alguns relataram ter ouvido ou lido pouca 

coisa a respeito. No Oriente Médio e na Ásia, em especial na Coréia do Sul, Japão e 

Arábia Saudita encontra-se o maior nível de conhecimentos sobre a IAEA. Enquanto 
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que alguns países do G7, como França, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Grã-

Bretanha detêm o menor nível de conhecimento. 

Em relação ao uso pacífico da tecnologia nuclear, a maioria dos entrevistados deu 

preferência para o tratamento de doenças, como o câncer (39%) e a geração de energia 

elétrica (26%). Outras finalidades, como, por exemplo, a segurança alimentar 

(irradiação, eliminação de pragas e aumento na produção) e as aplicações industriais, 

obtiveram um percentual menor que 10%. 

A redução na emissão dos gases causadores do efeito estufa e o aquecimento global não 

foram argumentos capazes de tornar favorável a opinião da maioria quanto à expansão 

do parque nuclear - 47% contra 38% -, embora tenham alterado a posição de mais de 

10% dos entrevistados (PRÄSS, 2007). 

Almeida (2011) fez um estudo simplificado sobre a percepção pública na área nuclear 

no Brasil nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Em sua dissertação, 

a autora realiza um levantamento do grau de conhecimento e percepção por parte da 

percepção da população carioca e fluminense para saber o nível de conhecimento dos 

benefícios e contribuição da área nuclear nos diferentes campos. 

O estudo realizado por Kiipper (2011) teve como objetivo construir um modelo 

estrutural reapresentado a partir de dados obtidos num estudo anterior e completado 

com dados coletados depois do acidente nuclear de Fukushima, no Japão. Tendo como 

título “Percepção pública das instalações nucleares”, o autor tratou de incluir no modelo 

a variável latente correspondente aos fatores emocionais, cujos resultados aumentaram a 

explicação da variável dependente, denominada “propensão a aceitar energia nuclear”. 

Em relação aos grupos analisados (alunos de física da USP e profissionais do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN); alunos do Ensino Médio do Colégio 

“Campos Salles”; Visitantes do reator do IPEN; alunos de engenharia da UNIFESP – 

Diadema; alunos do ensino médio da Escola de Aplicação da USP, que ainda não 

visitaram a usina nuclear de Angra dos Reis; alunos do ensino médio da Escola de 

Aplicação da USP, que já visitaram a usina nuclear de Angra dos Reis; alunos do ensino 

médio de escola pública), a diferença de opinião entre os grupos segue as características 

esperadas em cada grupo e indica alguns pontos de interesse para estratégias de 

comunicação e entendimento da formação da opinião pública e de especialistas. Os 

efeitos da visita indicam que ela melhora a percepção de benefícios e reduz a percepção 



  

75 
 

de medo e risco, mas que seus resultados podem ser insuficientes para promover uma 

mudança sólida numa opinião negativa em relação a estas instalações. 

Monteiro (2013) produziu um trabalho sobre a percepção pública da energia nuclear. 

Esse autor utilizou um questionário online sobre o tema, no qual foram obtidas 

respostas de diversos alunos de cursos universitários, pós-graduação e ensino médio de 

diferentes instituições públicas e privadas do Rio de Janeiro e até mesmo de outras 

regiões do Brasil.  

O estudo mostra que a percepção dos entrevistados é similar, ou seja, 40% dos 

respondentes do ensino médio, assim como 48% do ensino superior, são a favor da 

construção de usinas nucleares, enquanto que 43% e 48%, respectivamente são contra. 

Dos representantes da pós-graduação, metade são a favor das usinas nucleares, 49% 

contra e 1% mostraram-se indiferente (MONTEIRO, 2013).   

Huhtala e Remes (2014) construíram um modelo de análise que mostra que a percepção 

de risco das pessoas em relação à área nuclear afeta na construção desse tipo de 

empreendimento. O estudo foi realizado na Finlândia. Baseando-se em dados da 

pesquisa sobre as percepções de risco do público em geral, os dados demonstraram que 

a percepção de risco afeta a votação para liberar as licenças necessárias para a 

construção de um empreendimento nuclear.  

Várias especificações do modelo mostram que uma percepção de risco elevada diminui 

consideravelmente a probabilidade de votar em favor de licenças para novos reatores 

nucleares, por exemplo. A maioria das pessoas que são contra a energia nuclear 

percebem o risco de acidente como "alto" ou "bastante elevado". Estes riscos percebidos 

nesta pesquisa são extremamente elevados se comparados com os acidentes ocorridos 

no mundo com reatores nucleares (HUHTALA & REMES, 2014).  

Outra análise feita por Huhtala & Remes (2014) indica que as mulheres, em particular, 

consideram instalações nucleares muito perigosas, sendo que o nível de não-aceitação 

por parte das mulheres pesquisadas foi muito maior que em relação aos homens.   

Pesquisa a respeito da percepção do público em relação à energia nuclear é uma das 

formas de buscar estratégias que de fato levem informações mais precisas acerca do que 

de fato é a área nuclear, quebrando o paradigma de que a tecnologia nuclear é algo 

terrível para a humanidade (MONTEIRO, 2013). 
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2.5.2. Comunicação de risco 

Risco tem sido definido de várias maneiras e todos seus conceitos possuem um 

elemento em comum: a distinção entre realidade e possibilidade. Como incerteza e risco 

estão intimamente relacionados, e as ações e compreensões relativas ao risco são mais 

aprendidas por meio de concepções e avaliações cultural e socialmente estruturadas do 

mundo, do que ele parece e o que ele deveria ou não ser, risco significa diferentes coisas 

para cada pessoa (SJÖBERG et al., 2000). 

Nesse contexto o risco pode ser definido como sendo proporcional à ponderação de um 

efeito adverso, causado por um agente, pela sua frequência de ocorrência. No entanto, 

no que diz respeito à ciência nuclear um elemento chave para a compreensão do 

conceito de risco é a comunicação, pois o público depende dos meios de comunicação 

para obter informações sobre as aplicações nucleares. 

De acordo com Safadi (2013) citando Veyret (2007), dependendo da sua origem, os 

riscos podem ser classificados como: 

 Ambientais; 

 Industriais e tecnológicos; 

 Econômicos, geopolíticos e sociais. 

Veyret (2007) entende que o risco só existe na medida em que é percebido por uma 

população ou indivíduo que o percebe e que poderia sofrer suas consequências. Os 

riscos seriam a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele 

e o percebe como tal. Os riscos podem ser assumidos, recusados, estimados, avaliados, 

calculados e aceitados (SAFADI, 2013).  

O risco pode ser considerado a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que 

está sujeito a ele e o percebe como tal. Os riscos podem ser assumidos, recusados, 

estimados, avaliados, calculados e aceitados (SAFADI, 2013).  

A competência técnica e habilidade política das indústrias e de órgãos governamentais, 

em divulgar, gerenciar e conduzir modelos seguros em processos envolvendo 

tecnologias complexas, refletem diretamente no crédito ou no descrédito da opinião 

pública (MONTEIRO, 2013). 
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Em resposta à complexidade do tema, órgãos governamentais têm aumentado 

investimento em programas de comunicação de risco, que visam melhorar a 

compreensão da sociedade em questões relacionadas a risco, oriundos dos diversos tipos 

de atividades humanas, incluindo a área nuclear (MONTEIRO, 2013). 

Segundo Sauer e Neto (1999), a falta de preparo técnico-científico dos meios de 

comunicação, assim como o dos jornalistas e suas fontes, compromete a comunicação 

de risco. Para Ponce (2002) existe um antagonismo na comunicação de risco, uma vez 

que existe uma abordagem distinta entre a comunicação entre os cientistas, que seria a 

disseminação das informações, e a divulgação científica, com a popularização das 

informações técnicas.  

Grande parte dos esforços em comunicação de risco tem seu fracasso por não buscar 

uma linguagem adequada ao público, sendo que nem mesmo entre os especialistas 

existe um consenso sobre os riscos. A percepção do público pode ser exagerada ou 

reduzida em relação ao que lhe é comunicado. 

A comunicação de risco não envolve somente informações sobre risco. Ela abrange a 

troca de percepções e preferências entre as partas interessadas (AQUINO et al., 2012).  

Os riscos reais de um empreendimento do tipo nuclear podem ser explicitados durante 

seu projeto ao se definirem os aspectos ligados à proteção radiológica, à engenharia do 

projeto, aos materiais que serão armazenados e aos requisitos de aceitação. No entanto, 

quando se trata das questões sociais, a definição de risco pode ter inúmeras dimensões, 

em decorrência da tendência de ser baseada em valores subjetivos como controle do 

risco, confiabilidade e equidade. Assim, os riscos são avaliados em função da forma 

pela qual a sociedade os percebem (MONTEIRO, 2013).  
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CAPÍTULO 3: INSTITUTOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA ÁREA DE 

TECNOLOGIA NUCLEAR NO BRASIL 

Em meados da década de 1930 começou a história da energia nuclear no Brasil na 

tentativa de consolidar em alto nível os padrões de ensino e pesquisa da então recém-

criada USP. Foram contratados professores e pesquisadores europeus de diversas 

especialidades criando-se dessa forma a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP e, em 1956 foi criado o Instituto de Energia Atômica (IEA) (CARVALHO, 2012). 

Em 1979, o IEA passou à jurisdição da Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e 

Tecnologia, com o nome de Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). 

Atualmente, o IPEN é gerido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que 

está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações 

(MCTIC), contudo, para fins de ensino de pós-graduação, continua ligado à USP 

(CARVALHO, 2012). No ano de 1966 instituiu-se o Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA), junto à Faculdade de Agricultura da Universidade de São Paulo, 

em Piracicaba (SP).  

Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, o governo federal criou, no Rio de Janeiro, o Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Conselho Nacional de Pesquisas, a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e o IEA 

(CARVALHO, 2012). 

Em 1953, criou-se em Belo Horizonte, o Instituto de Pesquisas Radiológicas, ligado à 

Universidade Federal de Minas Gerais, onde se formou, em 1965, o Grupo do Tório, 

com a missão de desenvolver o projeto conceitual de um reator de potência moderado e 

refrigerado a água pesada, baseado no ciclo do tório (BRITO, 1968). Em 1977, esse 

instituto passa a se chamar Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN).  

Atualmente a CNEN conta com sete centros de pesquisa da área nuclear: um em Recife 

-  PE, um em Abadia de Goiás - GO, um em Belo Horizonte - MG, um em Poços de 

Caldas - MG; um em São Paulo -  SP e dois no Rio de Janeiro -  RJ e possui um em 

processo de licenciamento previsto para ser construído em Iperó - SP:  

 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) - SP; 

 Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) - RJ; 

 Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) - RJ; 
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 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) - MG; 

 Laboratório Poços de Caldas -  LAPOC - MG 

 Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) - PE; 

 Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste (CRCN/CO) – GO; 

 Reator Multipropósito Brasileiro – RMB (em fase de licenciamento) – SP. 

Além dos institutos ligados à CNEN, tem-se o Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA), ligado à Universidade de São Paulo (USP), localizado em 

Piracicaba. Vale mencionar ainda que vários grupos de pesquisa de universidades 

públicas e privadas do Brasil desenvolvem projetos de pesquisa e inovação que 

envolvem a aplicação de tecnologias da área nuclear. 

A seguir, é feita uma descrição sucinta dos principais institutos de pesquisa e inovação 

da área de tecnologia nuclear do Brasil. 

3.1. IPEN 

O IPEN é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento, localizado no campus da Universidade de São Paulo (USP), criado 

em 31 de agosto de 1956. É gerenciado técnica, administrativa e financeiramente pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear e associado para fins de ensino de pós-

graduação à Universidade de São Paulo. Conduz programas de pós-graduação em nível 

de mestrado e doutorado, reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Conta com 1 100 servidores e cerca de 400 alunos 

de pós-graduação. 

Essa instituição destaca-se pela atuação em diversos setores da atividade nuclear dentre 

elas, nas aplicações das radiações e radioisótopos, em reatores nucleares, em materiais e 

no ciclo do combustível, em radioproteção e dosimetria, cujos resultados vêm 

proporcionando avanços significativos no domínio de tecnologias, na produção de 

materiais e na prestação de serviços de valor econômico e estratégico para o país, 

possibilitando estender os benefícios da energia nuclear à segmentos maiores de nossa 

população (IPEN, 2016).Um rigoroso programa de controle radiológico e de segurança 

nuclear é conduzido em todas as instalações nucleares e radioativas do IPEN.  
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3.2. LAPOC 

O LAPOC é uma unidade no nível de Coordenação da CNEN, subordinada à 

Coordenação Geral de Licenciamento e Controle - CGLC, da Diretoria de 

Radioproteção e Segurança - DRS, conforme Portaria CNEN-PR n. 018 de 03/02/1999. 

O LAPOC foi criado no ano de 1959. Na década de 1970 a CNEN foi autorizada pela 

Lei 5.740 a constituir a sociedade por ações Companhia Brasileira de Tecnologia 

Nuclear (CBTN), tendo como objetivos:  

 Realizar a pesquisa e a lavra de jazidas de minérios nucleares e associados; 

  Promover o desenvolvimento da tecnologia nuclear mediante a realização de 

pesquisas, estudos e projetos; 

  Promover a gradual assimilação da tecnologia nuclear pela indústria privada 

nacional;  

  Construir e operar instalações de tratamento de minérios nucleares e seus 

associados, e instalações destinadas ao enriquecimento de urânio, ao 

reprocessamento de elementos combustíveis irradiados, bem como à produção 

de elementos combustíveis e outros materiais de interesse da indústria nuclear;  

 Negociar, nos mercados interno e externo, equipamentos, materiais e serviços de 

interesse da indústria nuclear; 

  Dar apoio técnico e administrativo à CNEN (CNEN, 2016).  

O LAPOC conta 53 servidores e vem atuando intensamente e realizando, 

principalmente, atividades relacionadas à avaliação de segurança de instalações 

nucleares e instalações minero-industriais que processam minérios contendo urânio e/ou 

tório associados, inerentes ao processo operacional dessas. O LAPOC não possui 

programa de pós-graduação (CNEN, 2016).  

3.3. IEN 

O IEN é uma unidade CNEN, criada em 1962 com o objetivo de pesquisar e 

desenvolver tecnologia nuclear nacional. A criação do IEN foi resultado do esforço dos 

primeiros engenheiros nucleares do Rio de Janeiro, com o apoio da Comissão Nacional 
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de Energia Nuclear. Estes engenheiros foram enviados para treinamento nos Estados 

Unidos como bolsistas do programa Átomos para a Paz do governo americano. E eles 

propuseram, na volta ao país, a construção de um reator experimental para o 

desenvolvimento de aplicações pacíficas da energia nuclear (IEN, 2016). 

Esse instituto conta com 268 servidores, 37 colaboradores e 65 terceirizados. Oferece 

disciplinas e orientação de teses para cursos de mestrado e doutorado, em conjunto com 

diversas instituições de ensino superior, além de mestrado profissional em tecnologia de 

reatores. O IEN, na busca por inovação, oferece benefícios crescentes à sociedade, pelo 

aprimoramento de seus processos de pesquisa, proporciona produtos e serviços. Suas 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação geram produtos e serviços como 

patentes, publicações, licenciamento de tecnologias, fornecimento de radiofármacos, 

ensaios e análises de materiais, recolhimento de rejeitos radioativos, consultorias e 

formação de recursos humanos (IEN, 2016). 

Essa instituição contribui, também, para o domínio das tecnologias da área nuclear, 

sendo utilizada como campo empírico nuclear e afins, por ser uma unidade intensiva em 

produção de conhecimentos e informações, como por exemplo, para área de medicina 

nuclear (IEN, 2016). 

Futuramente, o IEN tem planos de investir no estudo da produção do iodo-124, um 

radiofármaco também voltado para o diagnóstico de disfunções da tireoide que, por sua 

vez, apresenta duas vantagens sobre o iodo-123: pode ser utilizado em tomógrafos PET 

e dispõe de uma maior meia-vida (tempo em que a substância radioativa perde metade 

da sua atividade) (ABEN, 2013). 

3.4. IRD 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) é uma instituição de pesquisa, 

desenvolvimento e ensino na área de radioproteção, dosimetria e metrologia das 

radiações ionizantes. Ligado à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPS) da 

CNEN, atua em colaboração com universidades, agências governamentais e indústrias 

para promover o uso seguro das radiações ionizantes e da tecnologia nuclear (IRD, 

2016). O IRD foi criado em 1972 
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Suas atividades de pesquisa, apoio técnico e prestação de serviço têm permitido 

desenvolver novas tecnologias e implementar soluções para que os benefícios do uso 

das radiações ionizantes cheguem com segurança a um número cada vez maior de 

brasileiros (IRD, 2016). 

Tem como objetivo atuar como centro de referência nacional nas áreas de radioproteção 

e metrologia das radiações ionizantes em aplicações na indústria, medicina, ciclo do 

combustível nuclear, assim como em todas as atividades que possam resultar na 

exposição do homem e do meio ambiente às radiações ionizantes. 

Desde 1976, o IRD possui um Laboratório de Dosimetria Padrão Secundário 

reconhecido pela AIEA e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 1989, o 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) 

delegou à instituição a responsabilidade nacional no campo da metrologia das radiações 

ionizantes, sendo designado Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes (LNMRI) (IRD, 2016). 

O IRD conta com 250 servidores que trabalham para que pesquisas, desenvolvimento 

tecnológico e inovação beneficiem indústrias, instalações médicas, centros de pesquisa e 

outros segmentos, de forma a contribuir com a segurança da população, dos 

trabalhadores do setor e do meio ambiente (IRD, 2016).  

O IRD possui curso de pós-graduação lato sensu - especialização IRD/AIEA em 

Proteção Radiológica e Segurança de Fontes Radioativas. Possui também pós-

graduação stricto sensu - mestrado e doutorada na área de Proteção Radiológica e 

Segurança de Material Radioativo. 

3.5. CRCN-NE 

O CRCN-NE, instituto da CNEN, atende às regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo o 

primeiro de desenvolvimento tecnológico na área nuclear fora da região Sudeste. A 

missão do centro é levar à sociedade, em especial das regiões Norte e Nordeste, os 

benefícios da tecnologia nuclear, desenvolvendo e disponibilizando aplicações, produtos 

e serviços, gerando conhecimento e apoiando a formação de recursos humanos. O 

CRCN-NE conta com 84 servidores.  
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Esse instituto possui quatro divisões: metrologia, análises ambientais, radioproteção e 

dosimetria e produção de radiofármacos. Cerca de 10 mil pessoas estão sendo 

beneficiadas com a produção de radiofármaco fluordeoxiglicose-18F (FDG) feita pela a 

Unidade de Produção de Radiofármacos (UPRA), do CRCN-NE. Esse material é usado 

em tomografias de emissão de pósitrons (PET), técnica com a qual é possível fazer um 

diagnóstico completo de um pequeno nódulo - de até três milímetros (CRCN-NE, 

2014). 

Em 2008, foi aprovado o projeto de associação da Universidade Federal de Pernambuco 

com o CRCN-NE para oferecer cursos de metrado e doutorada em cinco áreas de 

concentração: Aplicações de Radioisótopos na Agricultura e Meio-Ambiente 

(ARAMA), Aplicações de Radioisótopos na Indústria e Medicina (ARIM), Dosimetria e 

Instrumentação Nuclear (DOIN), Engenharia de Reatores (ER) e Fontes Renováveis de 

Energia (FRE)., órgão regional da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), 

vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O CRCN-NE/CNEN localiza-se no 

campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

3.6. CRCN-CO 

O CRCN-CO é uma unidade da CNEN, localizada em uma Unidade de Conservação 

Ambiental com 1.600.000 metros quadrados, denominada Parque Estadual Telma 

Ortegal, no município de Abadia de Goiás, a cerca de 20 km do centro de Goiânia. 

Criado em 1997, o objetivo principal do Centro é abrigar e monitorar os depósitos 

definitivos de rejeitos provenientes do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido em 

setembro de 1987, mantendo ainda um acervo histórico das ações e soluções 

tecnológicas adotadas. O CRCN-CO é parte integrante do Sistema de Atendimento a 

Emergência Radiológicas e Acidentes Nucleares (SAER) da CNEN (CRCN-CO, 2016). 

O Centro de Informações do CRCN-CO cumpriu no período de 2007 a 2009, um 

programa de atividades, no que diz respeito a informar a população em geral, por meio 

de visitas, palestras, debates, audiências, consultas, conferências e outras formas de 

comunicação social, sobre as implicações sociais do acidente radiológico de Goiânia e 

sobre as aplicações de tecnologias nucleares, considerando seus riscos e benefícios 

(CRCN-CO, 2016).  

 O CRCN-CO não possui curso de pós-graduação.  
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3.7. CDTN 

O CDTN é uma instituição de pesquisa da área nuclear, subordinada à Diretoria de 

Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da CNEN, vinculada ao MCTI. Está localizado no 

Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cidade de Belo Horizonte, 

Minas Gerais e foi criado em 22 de agosto de 1952. O CDTN conta com 260 servidores. 

Esse centro nuclear atua na área de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e prestação 

de serviços para os setores nuclear, elétrico, saúde, indústria do petróleo e meio 

ambiente. Em nível regional se destaca no desenvolvimento e prestação de serviços para 

o setor mineral e metalúrgico. No atendimento local o principal mercado é o de 

prestação de serviços radiológicos e a produção de radiofármacos. Na área de ensino, o 

Centro tem curso de pós-graduação, nas modalidades de mestrado e doutorado 

acadêmicos, reconhecido pela CAPES, além de oferecer vários cursos de curta duração 

nas áreas nuclear e correlatas (CDTN, 2016). 

As aplicações das radiações e técnicas nucleares desenvolvidas no CDTN possuem 

demanda crescente nas áreas de elemento combustível nuclear, tratamento de rejeitos, 

preservação do meio ambiente, tecnologia mineral, nanotecnologia, integridade 

estrutural e gerenciamento do envelhecimento de componentes mecânicos. 

3.8. CENA 

O CENA é um instituto especializado da USP, fundado em 1966 por docentes da 

ESALQ-USP com a missão de difundir o conhecimento científico e tecnológico e 

contribuir, através da formação de recursos humanos, para melhoria da produção e da 

oferta de alimentos saudáveis, atuando em defesa do ambiente por meio de atividades de 

pesquisa e ensino (CENA, 2016) 

Os pesquisadores do CENA conduzem cursos e treinamentos em diversas áreas de 

pesquisa e, em muitas delas, há interação com a indústria e empresas exportadoras de 

alimentos, envolvendo desenvolvimento e implementação de tecnologias avançadas. 

As divisões científicas - Produtividade Agroindustrial e de Alimentos, Desenvolvimento 

de Técnicas Analíticas e Ecologia de Agroecossistemas - têm como principal função 

fomentar a integração dos pesquisadores e educadores para elaboração de propostas de 

intervenção conjunta de medidas e soluções de problemas importantes para o 
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desenvolvimento técnico-científico para fins de manejo sustentável da agropecuária, no 

uso e na conservação da biodiversidade e dos recursos naturais (CENA 2016). 

Essas divisões contam com um grande parque de equipamentos, outorgados por 

entidades financeiras e pela USP, e atuam sob forma competitiva para aprovação de 

projetos, envolvendo uma ampla base de conhecimento de caráter multidisciplinar. 

O CENA também atua na área de pós-graduação, com parte de suas pesquisas sendo 

desenvolvidas por alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

3.9. Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) 

Tendo em vista a importância tecnológica e social das diversas atividades ligadas a um 

reator de pesquisa, está em desenvolvimento no Brasil o projeto denominado como 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). A proposta de construção e operação do 

Reator Nuclear Multipropósito Brasileiro (RMB) foi estabelecida em 2007 como meta 

do Plano de Ação em Ciência Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Inovação – MCTI, sendo considerado um empreendimento estruturante e 

de arraste tecnológico. Alinhado com as políticas estratégicas do governo referentes ao 

Programa Nuclear Brasileiro – PNB, o empreendimento tem o objetivo de dotar o país 

com um reator nuclear de pesquisa para as seguintes aplicações (PERROTTA, 2011):  

 Produzir radioisótopos para aplicação na saúde, indústria, agricultura e meio 

ambiente;  

 Irradiar materiais e combustíveis nucleares, de forma a permitir sua análise de 

desempenho e comportamento sob os diversos campos de radiação de um reator 

nuclear;  

 Realizar pesquisas científicas e tecnológicas com feixes de nêutrons.   

Todas estas instalações em conjunto irão formar o maior Centro de Inovação 

Tecnológica da área nuclear da América Latina. O empreendimento vem passando pelos 

processos de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e nuclear junto à CNEN, sendo que alguns 

estudos de avaliação dos impactos ambientais radiológicos associados à liberação de 

efluentes atmosféricos radioativos em condições normais de operação foram realizados 

(ALVES, 2013).   
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada para a construção dos indicadores de 

sustentabilidade para institutos de pesquisa e inovação da área nuclear. Ressaltando que 

diferente de outros trabalhos pesquisados, este trabalho é inovador pelo fato da criação 

destes indicadores. 

4.1. Método da pesquisa 

Em relação aos métodos de pesquisa, de acordo com Deimling (2014) citando Raupp e 

Beuren (2012) pode-se classificar um estudo quanto a sua natureza da pesquisa, quanto 

à forma de abordagem do problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos 

adotados.  

4.1.1. Natureza da pesquisa 

Este estudo pode ser classificado como uma pesquisa aplicada, uma vez que o objeto de 

estudo foi validado por meio de um método consolidado, no caso, o método Delphi, 

contribuindo para fins práticos e buscando soluções para problemas concretos. Pretende 

transformar em ação concreta os resultados deste trabalho. 

As pesquisas aplicadas exigem e partem de fundamentos teóricos e estes servem de 

referencial para a análise dos dados, que por sua vez foram coletados por metodologia 

compatível com os objetos de pesquisa e as características do objeto de estudo 

(DEIMLING, 2014). 

4.1.2. Forma de abordagem da pesquisa 

De acordo com Serson (1996), a escolha da abordagem da pesquisa tem que garantir 

que seja possível direcioná-la de forma válida, considerando critérios como a adequação 

aos conceitos envolvidos. 

A pesquisa pode ter tanto uma abordagem qualitativa quanto quantitativa. Na pesquisa 

quantitativa o pesquisador define claramente suas hipóteses e variáveis usando-as para 

obter uma mediação precisa dos resultados quantificáveis. Em um estudo qualitativo o 

pesquisador busca verificar um fenômeno por meio da observação e seu estudo 

(LAKATOS, 2010). 



  

87 
 

Este estudo pode ser classificado como uma pesquisa qualitativa, pois baseia-se na 

interpretação de fenômenos e atribuições de significados. Nesse caso o autor utilizou-se 

de um método que buscou “captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva dos 

especialistas envolvidos no tema estudado, considerando todos os pontos de vista 

relevantes e da percepção da população circunvizinha ao CDTN. Vários tipos de dados 

foram coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno estudo. 

Este trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa exploratória, envolvendo 

levantamento bibliográfico e análise de indicadores existentes, buscando desenvolver 

indicadores para preencher as lacunas encontradas e a percepção de indivíduos frente a 

área de tecnologia nuclear.  

O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco 

conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, conhecerá mais 

sobre um assunto e estará apto a construir hipóteses (GIL, 2008). 

4.1.3. Procedimentos técnicos utilizados  

Este estudo utilizou-se de vários procedimentos para sua execução. O principal 

instrumento utilizado foi o método Delphi. Este método foi empregado no estudo para 

se ter uma validação por parte de especialistas quanto aos indicadores e sua adequação à 

finalidade proposta. Também foram realizadas entrevistas com a comunidade que reside 

nas proximidades do CDTN a fim de obter a percepção desses moradores em relação à 

institutos de pesquisa e inovação da área nuclear no Brasil. 

4.2. Construção dos indicadores de sustentabilidade 

4.2.1. Levantamento bibliográfico 

Inicialmente buscou-se avaliar o histórico e a realidade atual da área nuclear, incluindo 

as possíveis demandas e lacunas de informações a respeito de indicadores. No primeiro 

momento foi realizada a revisão bibliográfica, análise crítica da literatura, conceituação 

sobre sustentabilidade e seus indicadores, indicadores na área da tecnologia nuclear e 

indicadores de sustentabilidade da área de tecnologia nuclear. Foram pesquisadas 

referências sobre a percepção da sociedade em relação à área nuclear e comunicação de 

risco em relação a institutos de pesquisa e inovação da área nuclear de tecnologia no 

Brasil e no mundo. A partir deste estudo foi possível identificar os principais aspectos 
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referentes a indicadores de sustentabilidade, bem como levantar indicadores da área 

nuclear e verificar indicadores de sustentabilidade desta área, que em sua maioria, estão 

relacionados à área energética.  

Nesta etapa buscaram-se subsídios para a construção de um modelo teórico para dar 

início aos estudos sobre uma estrutura de indicadores apropriados a institutos de 

pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear. Indicadores de sustentabilidade de 

instituições federais, como o IBGE e a EMBRAPA, bem como indicadores da IAEA 

foram adaptados para compor a matriz preliminar. Como resultado desta etapa 

construiu-se uma matriz preliminar de 69 indicadores: 17 da dimensão ambiental; 7 da 

dimensão econômica; 10 da dimensão social; 8 da dimensão cultural e; 27 da dimensão 

institucional. 

O Apêndice 1 apresenta a matriz preliminar de indicadores de sustentabilidade por 

dimensão.  

4.2.2. Validação dos indicadores de sustentabilidade propostos - método Delphi 

Para a construção dos indicadores de sustentabilidade optou-se nesse estudo por utilizar 

o método Delphi - desenvolvido pela Rand Corporation, nos Estados Unidos, na década 

de 1950 - que busca obter o consenso de opiniões de um grupo de especialistas a 

respeito de algo, preservando o anonimato e assim possibilitando que todos se 

expressem de forma livre e também permitindo reavaliações das opiniões dadas a cada 

nova rodada (SPÍNOLA, 1984). Esse método buscou validar os indicadores de 

sustentabilidade propostos.  

Inicialmente foi elaborado um questionário, contendo a matriz preliminar de indicadores 

separados por dimensão da sustentabilidade: ambiental, econômico, social, cultural e 

institucional. Para cada dimensão os indicadores foram agrupados por temas, sendo 

apresentados também o código (identificação), o nome (indicador), a escala de aferição 

(unidade) e o grau de importância a ser estabelecido pelos especialistas (1 a 5). A 

estrutura do questionário enviado para um reduzido número de especialistas que 

participaram desse pré-teste é mostrada no Quadro 14. 

Quadro 14: Estrutura do questionário enviado no pré-teste 

 Tema Identificação Indicador Unidade de aferição Valores (1 a 5)
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4.2.2.1. Matriz preliminar de indicadores de sustentabilidade: pré-teste 

Dos 10 especialistas selecionados para essa etapa, denominada de pré-teste, três são da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dois do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), três do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e dois do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Desses 10 especialistas, sete responderam ao 

questionário. Os dois especialistas do IBGE alegaram não ter conhecimento suficiente 

para avaliar os indicadores, uma vez que esses eram para ser utilizados em instituições 

de pesquisa da área nuclear, embora foi esclarecido que para participar da pesquisa não 

necessariamente deveria pertencer a área nuclear, e um especialista do IBAMA não 

retornou o questionário. Foi disponibilizado um prazo de 15 dias úteis para o 

respondente enviar sua avaliação. Contudo, esse prazo foi estendido para um período de 

mais um mês a fim de facilitar uma maior representatividade. A coleta de dados foi 

realizada entre 03/02/02015 a 17/03/2015. 

É relevante mencionar que a consulta aos especialistas foi realizada em três etapas, a 

saber: contato, entrevistas e envio do questionário por meio de e-mail eletrônico. 

Inicialmente, os especialistas foram contatados por meio de e-mail eletrônico. Foram 

enviadas, junto com o questionário, instruções detalhadas sobre a pesquisa, bem como 

feito contato via telefone. Após as análises realizadas, por meio da seleção ou descarte 

dos indicadores, partiu-se para as próximas etapas (1ª e 2ª rodadas). 

No Gráfico 1, pode-se observar que a distribuição quantitativa dos indicadores não é 

homogênea, por exemplo, a dimensão institucional possui um número maior em 

comparação com outras dimensões. É relevante mencionar que outros trabalhos 

pesquisados (Ribeiro, 2006; Magalhães Jr., 2012; IBGE, 2012; IAEA, 2005) também 

seguem essa padronização.  
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Gráfico 1: Distribuição dos indicadores por dimensão 

 

4.2.2.2. Critérios utilizados para manter ou descartar os indicadores  

A análise da moda foi o critério utilizado, por ser o mais empregado na literatura 

pesquisada (Ribeiro, 2006; Magalhães Jr., 2012) além de ser o valor que ocorre com 

maior frequência, ou seja, é o valor mais comum em um conjunto de valores. Um 

conjunto de observações pode não ter moda (amodal), pode ter uma única moda 

(unimodal), pode ter duas modas (bimodal) ou ter mais de duas modas (multimodal). 

Para atribuir pesos aos indicadores optou-se por utilizar a Escala Likert (Figura 1) - tipo 

de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, sendo uma 

escala usualmente utilizada em pesquisas de opinião (DALMORO e VIEIRA, 2013). 

Essa estrutura de questionário foi submetida aos especialistas, aos quais foi permitida a 

inserção de comentários sobre os indicadores sugeridos, bem como propor novos, caso 

entendessem ser necessário. 

Figura 1: Escala Likert 

 

Aqueles indicadores que obtiveram a moda 4 (importante) e 5 (muito importante) foram 

mantidos e os indicadores com moda igual ou inferior 3 foram descartados. No entanto, 

alguns indicadores tiveram valores bimodais e multimodais. Nesse caso, o critério 
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utilizado para a escolha ou descarte foi a análise da média. O indicador com média igual 

ou superior a 4 foi mantido e o indicador que obteve média inferior a 4 foi descartado.  

A identificação do indicador foi mantida. No entanto, nova identificação foi sendo 

incorporada para aqueles indicadores criados a partir das sugestões dos especialistas. 

É relevante mencionar que esses critérios foram utilizados em todas as etapas do 

método Delphi.  

4.2.2.3. 1ª e 2ª rodada  

Essa etapa da pesquisa buscou identificar, dentro da nova composição dos indicadores 

mantidos no pré-teste, aqueles que teriam uma importância ainda maior para a avaliação 

da sustentabilidade de institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear, 

por meio de um novo grupo de especialistas, agora mais abrangente permitindo validar 

os indicadores de forma mais representativa. 

Definida a matriz preliminar a partir do pré-teste, partiu‐se para a composição de painel 

de especialistas. “Quando falamos aqui de especialistas, não estamos nos referindo 

necessariamente a títulos” (MINAYO, 2009, p. 88). A seleção foi realizada por meio de 

busca na Plataforma Lattes, consulta a institutos federais de pesquisa e privados. O 

método de amostragem utilizado durante a consulta aos especialistas foi a não 

probabilística intencional (ou por tipicidade) (RICHARDSON, 1999). De acordo com 

Callado e Fensterseifer (2010), apud Gil (1999), esse tipo de amostragem consiste em 

selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa 

ser considerado representativo de toda a população.  

Para a primeira e a segunda rodada, selecionou-se um grupo de 150 especialistas, 

compostos por profissionais de três categorias: servidores da CNEN (Grupo A); 

servidores de institutos de pesquisa que não atuam na área nuclear (Grupo B); e 

professores universitários (Grupo C). Todos apresentam experiência e conhecimento 

em assuntos relacionados à área sustentabilidade e/ou indicadores, estando, dessa forma, 

aptos a participar desta metodologia. No Quadro 15 apresentam-se os pesquisados e 

fornece as instituições que participaram deste estudo. A fim de preservar o anonimato, 

não serão apresentados os nomes dos respondentes, tampouco outras informações que 

possam identificá-los, referenciando-os apenas por instituições. 
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Quadro 15: Especialistas e instituições que eles representam 

 

As características relevantes atribuídas aos grupos de especialistas escolhidos para 

compor a amostra nessa etapa foram as seguintes: possuir sólida formação e experiência 

profissional (acadêmica ou técnica) em aspectos associados às dimensões da 

sustentabilidade ou à área nuclear.  

De acordo com a maioria das publicações a respeito do método Delphi, o uso dos 

especialistas continua sendo identificado como um critério importante e que confere 

credibilidade ao Delphi. Pode-se afirmar que a principal justificativa para a utilização de 

grupos de especialistas reside na ideia de que estes sejam formadores de opinião 

(KAYO e SECURATO, 1997). 

Para a aplicação do questionário, optou-se pela sua aplicação eletrônica, que consiste 

em enviar e receber por correio eletrônico os formulários a cada rodada. A análise dos 

dados, após cada rodada, foi realizada através de planilhas Excel, para que em nova 

rodada os participantes pudessem ter os dados consolidados e analisados para a próxima 

decisão. 

4.2.2.3.1.  1ª rodada 

A 1ª rodada da pesquisa teve duração de 107 dias (15/06 a 01/10/2015), incluindo a 

análise das respostas e a tabulação dos dados. O Quadro 16 mostra o cronograma de 

execução do método na 1ª rodada da pesquisa. 

Quadro 16: Cronograma de execução da 1ª rodada do método Delphi 

 

Instituições participantes Instituições participantes Instituições participantes

CDTN EMBRAPA UFMA

IRD IBAMA PUC-MG

IPEN IBGE PUC-RJ

LAPOC IGAM UFMG

IEN FEAM UFRJ

CRCN-CO INTERATIVA UFRS

CRCN-NE INPE UFS

CTMSP/ARAMAR IPEA FAC. MILTON CAMPOS

AMAZUL UFG

IPPUC UFPE

UFJF

UFU

UCS

Grupo C 

(Professores 

universitários )

Grupo A 

(Servidores 

da CNEN)

Grupo B 

(Servidores de 

institutos de 

pesquisa que não 

atuam na área 

nuclear)

Início da 1ª rodada 2ª chamada 3ª chamada Data final para a 1ª rodada

15/06/2015 10/07/2015 13/08/2015 01/10/2015
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A 1ª rodada foi composta por 66 indicadores distribuídos em cinco dimensões, dos 

quais treze são da dimensão ambiental, quatro da dimensão econômica, oito da 

dimensão social, dez da dimensão cultural e trinta e um da dimensão institucional. 

No Apêndice 2 estão os indicadores mantidos no pré-teste enviados para a 1ª rodada do 

método Delphi.  

Todos os especialistas acusaram o recebimento. No entanto, alguns alegaram não poder 

participar da pesquisa, sendo que o maior motivo foi o fato da área nuclear ser 

desconhecida para eles e não se sentirem à vontade para opinar. Alguns se opuseram a 

responder o questionário alegando questão de tempo, foi o caso de alguns especialistas 

do Grupo A. Desta forma, 55 retornaram suas opiniões, representando 36,6% do total 

de especialistas que acusaram o recebimento do convite. No Grupo A houve um 

retorno de 24 representando 48% do total, no Grupo B o retorno foi de 14, 

representando 28% do total e no Grupo C o retorno chegou a 17, representando 34% do 

total. 

Foram computados e analisados vários comentários e sugestões e, quando considerados 

pertinentes, incorporados. Por meio das sugestões e comentários realizados pelos 

especialistas, alguns indicadores foram alterados para melhor entendimento e, de uma 

forma geral, após a consolidação da 1ª rodada Delphi houve a necessidade de alterar e 

incorporar alguns indicadores. Assim, mesmo que algumas tendências tenham sido 

validadas, optou‐se por submeter todas elas à 2ª rodada de opiniões como forma de 

oportunizar ao especialista de rever e reconsiderar suas respostas. 

Análise da 1ª rodada por grupo alvo (A; B; C) 

Após as análises realizadas aplicando os critérios de seleção, os indicadores foram 

sistematizados, por grupo-alvo, sendo retornados para cada grupo de especialistas com 

as informações relativas à moda e média, respectivamente, permitindo as 

reconsiderações desejadas.  Foi comunicado que a não manifestação no prazo 

determinado seria considerado como confirmação da avaliação inicial (1ª rodada). 

É relevante mencionar que para a 2ª rodada, em todos os grupos alvo, a dimensão 

cultural foi incorporada à dimensão social, formando assim a dimensão sociocultural. 

Essa junção foi feita após os especialistas alegarem que dessa forma seria mais correto 

avaliar a sustentabilidade. De forma clara, essa junção atende a diversos aspectos da 
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sustentabilidade, no que toca à cultura de cada local, aos direitos de que se reclama e 

aos deveres que lhe podem ser imputados, bem como a um conjunto de mecanismos (de 

ordem ideológica, psicológica etc) que o configuram como entidade socialmente 

relevante sendo, dessa forma, melhor avaliado quando avaliados em conjunto. Outra 

questão importante é que para a 2ª rodada alguns indicadores foram agrupados (Ver 

Quadro 17), devido à proximidade dos mesmos, ou seja, eram indicadores que 

buscavam medir praticamente as mesmas coisas. Como permite o método Delphi, novos 

temas também foram incorporados. 

A análise dos indicadores foi realizada por grupo. Portanto, para o grupo A, a 2ª rodada 

foi composta por 41 indicadores distribuídos em quatro dimensões, dos quais treze são 

da dimensão ambiental, quatro da dimensão econômica, doze da dimensão sociocultural 

e doze da dimensão institucional. Para o grupo B e C a 2º rodada foi composta por 43 

indicadores: treze da dimensão ambiental; quatro da dimensão econômica; quatorze da 

dimensão sociocultural; e doze da dimensão institucional. 

Quadro 17: Indicadores que foram agrupados na 1ª rodada 

Dimensão 

 

Identificação 

 

Nova identificação 

Ambiental 

A2  Agrupamento A2 e A7 

A7 

Cultural 

C6 

Agrupamento C6 e C12 

C12 

Institucional 

I2 

Agrupamento I2, I3 e I6 I3 

I6 

I11 

Agrupamento I11, I15, I17 e I30 

I15 

I17 

I30 
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4.2.2.3.2.  2ª rodada 

A 2ª rodada da pesquisa teve duração de 91 dias (16/12/15 à 16/03/2016), incluindo a 

análise das respostas e a tabulação dos dados.  

O Quadro 18 mostra o cronograma de execução do método na 2ª rodada da pesquisa. 

Quadro 18: Cronograma de execução da 2ª rodada do método Delphi 

 

O número de retorno obtido nessa etapa foi: Grupo A, retorno de 12/24 representando 

50% do total, no Grupo B o retorno foi de 8/14, representando 57,1% do total e no 

Grupo C o retorno chegou a 9/17, representando 52,9% do total. A maioria dos 

especialistas alegou falta de tempo para responder a 2ª rodada. 

O Apêndice 3 mostra os indicadores enviados para compor a 2ª rodada do método 

Delphi.  

4.2.2.4. Critérios finais para a seleção dos indicadores 

Para a seleção dos indicadores foi considerado, por grupo-alvo, aqueles com moda (ou 

média, no caso de o indicador ser bimodal ou multimodal) igual ou superior a 4, 

avaliados na escala Likert como importante ou muito importante, como descrito no item 

4.2.2.2.  

Para aqueles indicadores que o especialista não retornou sua opinião na 2ª rodada, foi 

considerada a nota da 1ª rodada.  

Para aqueles indicadores que o especialista não retornou sua opinião na 2ª rodada e que 

foram agrupados, foi considerado o somatório das notas dadas na primeira rodada e 

dividido pelo número de agrupamentos para obter a média. 

Após a seleção dos indicadores pela aplicação do primeiro critério, foi realizado um 

refinamento com a aplicação de um segundo critério. Este novo critério considerou 

apenas os indicadores, por grupo alvo, cuja frequência acumulada das modas 4 e 5 

(importante e muito importante) situassem no segundo quartil ou acima do segundo 

quartil, o que indica, mais significativamente, maior preferência dos especialistas.  
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Por esse critério, os indicadores selecionados foram classificados em alta prioridade (os 

comuns aos três grupos alvos); média prioridade (os comuns aos dois grupos alvos); e 

baixa prioridade (com presença apenas em um dos grupos). Selecionaram-se para 

compor a matriz final dos indicadores de sustentabilidade apenas aqueles indicadores 

com alta e média prioridade. 

A Figura 2 apresenta o fluxograma da construção e da validação dos indicadores de 

sustentabilidade por meio do método Delphi. 
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Figura 2: Fluxograma do método Delphi              

(Continua) 
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Figura 2: Fluxograma do método Delphi              

(Continua) 
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Figura 2: Fluxograma do método Delphi 

(Conclusão) 
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4.2.3. Entrevistas com a comunidade que reside em torno do CDTN 

Após a etapa Delphi foi elaborado um questionário para aplicação na comunidade que 

reside em torno do CDTN. Esse questionário foi aplicado em forma de entrevista. As 

perguntas elaboradas para compor o questionário foram derivadas dos temas dos 

indicadores validados pelos especialistas, uma vez que a aplicação do questionário 

contendo os indicadores não seria adequada para a população, pois o mesmo contém 

informações mais específicas, servindo para ser aplicado a um grupo de especialistas. 

4.2.3.1. População e amostra 

Segundo Malhotra (2001) a população corresponde ao agregado de todos os elementos 

que compartilham um conjunto comum de características de interesse para o problema 

sob investigação. O elemento comum da população alvo deste estudo é residir nas 

proximidades do CDTN. 

Os objetivos da aplicação desse questionário foram: 

 Identificar se alguns indicadores validados pelos especialistas são considerados 

importantes também pelo público leigo.  

 Investigar a relação do CDTN com a comunidade por meio de perguntas que 

levassem a entender a percepção da população estudada. 

  Fazer um paralelo entre as visões dos especialistas e da população entrevistada. 

Os bairros selecionados nesta pesquisa foram: 

 São Francisco; 

 Caiçaras; 

 Bandeirantes; 

 Castelo; 

 Jaraguá; 

 Ouro Preto; 

 São Luiz; 

 Nova Esperança; 

 Santo André; 

 Paquetá; 
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 Engenho Nogueira; 

 Itapoã. 

A Figura 3 apresenta a localização do CDTN e os bairros selecionados nesta pesquisa. 

Figura 3: Localização do CDTN e os bairros em que foi aplicado o questionário. 

 

Buscou-se identificar a condição de escolaridade, tempo de residência, faixa etária, 

gênero e renda mensal dos entrevistados para termos a possibilidade de fazer algumas 

análises de percepção em que os entrevistados poderiam tender a posicionar-se de 

formas bem distintas. 

4.2.3.2. Estrutura do questionário  

O questionário desenvolvido consta de um segmento para coleta de dados, seguido de 

um conjunto de 23 questões variado entre fechadas e abertas.  

O questionário aplicado encontra-se no Apêndice 4. 

As três primeiras visam averiguar o conhecimento dos entrevistados sobre a existência 

de um instituto de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear (IPIATN) em torno 

de sua residência. 
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A quarta pergunta está relacionada à imagem que o entrevistado possui quando se fala 

em IPIATN. A quinta pergunta busca saber do entrevistado o que ele considera 

relevante para a sustentabilidade ambiental de um IPIATN. Em relação a sexta 

pergunta, procurou-se entender se o entrevistado considera relevante o desempenho 

financeiro para a sustentabilidade econômica de um IPIATN.  

As questões 7 e 8 são perguntas relacionadas a questões demográficas. As questões 9, 

10, 11, 12 e 13 buscam avaliar diretamente a percepção do entrevistado em relação aos 

benefícios/malefícios da tecnologia nuclear. 

A questão 14 diz respeito ao conhecimento tecnológico existente do país e sua 

suficiência para que se possa confiar em uma construção de forma segura de um 

IPIATN. No que diz respeito a 15ª questão, buscou-se saber do entrevistado se a 

produção técnica-científica é importante para a sustentabilidade institucional de um 

IPIATN. 

As questões 16 e 17 dizem respeito a credibilidade das instituições/grupos e meio de 

comunicação de falar e divulgar informações a respeito da tecnologia nuclear. 

A questão 18 diz respeito à reação de forma negativa quando se fala em tecnologia 

nuclear. As questões 19 a 23 são informações pessoais do entrevistado.  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Indicadores selecionados aplicando o primeiro critério de seleção 

Aplicando o primeiro critério - considerar, por grupo alvo, aqueles com moda (ou 

média, no caso de o indicador ser bimodal ou multimodal) igual ou superior a 4, 

avaliados na escala Likert como importante ou muito importante, como descrito no item 

4.2.2.2 -  para a seleção dos indicadores de sustentabilidade, por grupo alvo, obteve-se 

os seguintes resultados:  

 Grupo A (servidores da CNEN): foi selecionado um total de 26 indicadores, 

sendo 10 da dimensão ambiental, 1 da dimensão econômica, 9 da dimensão 

sociocultural; e 6 da dimensão institucional. 

 Grupo B (servidores de institutos de pesquisa que não atuam na área nuclear): 

foi selecionado um total de 26 indicadores, sendo 13 da dimensão ambiental, 2 

da dimensão econômica, 4 da dimensão sociocultural, 7 da dimensão 

institucional. 

 Grupo C (professores universitários): foi selecionado um total de 36 indicadores, 

sendo 13 da dimensão ambiental, 4 da dimensão econômica, 12 da dimensão 

sociocultural, 7 da dimensão institucional. 

As Figuras 4 a 7 apresentam a moda e a média de cada indicador de cada grupo por 

dimensão (ambiental, econômica, sociocultural e institucional). Para essas estimativas, 

foi utilizado um intervalo de confiança de 95%. 

Dos 13 indicadores da dimensão ambiental (IDA) propostos, 10 obtiveram moda igual 

ou superior a 4 pelo Grupo A e 13 pelo Grupo B e C. Assim, os indicadores mais bem 

avaliados pelo Grupo A foram: A1 (% de medições indicativas da qualidade do ar acima 

dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais.); A8 (% de resultados de medições 

físico-químicos acima dos padrões de lançamentos de efluentes líquidos em corpos 

hídricos); A16 (% de valores de concentração de radionuclídeos presentes em amostras 

ambientais acima dos valores obtidos na fase pré-operacional ou em pontos de 

referência do IPIATN); agrupamento A2 e A7 (%  dos valores estimados de dose anual 

recebida pelos indivíduos do público acima do limite anual estabelecido pelas normas 

de proteção radiológica), indicador associado à liberação de efluentes radioativos 

líquidos e atmosféricos; A25 (% dos valores estimados de dose anual recebida pelo 
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trabalhador acima do limite anual estabelecido pelas normas de proteção radiológica); 

A20 (% do volume de resíduos sólidos convencionais reciclados em relação ao volume 

total gerado anualmente); A23 (% de condicionantes dos licenciamentos ambiental e 

nuclear cumpridas em relação ao número total de condicionantes exigidas pelos órgãos 

regulatórios), indicador que afere o cumprimento das condicionantes que são partes 

integrantes do licenciamento ambiental e nuclear, nesta ordem.  

Os indicadores mais bem avaliados pelo Grupo B foram: A1 (% de medições indicativas 

da qualidade do ar acima dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais.); A8 (% de 

resultados de medições físico-químicos acima dos padrões de lançamentos de efluentes 

líquidos em corpos hídricos); A16 (% de valores de concentração de radionuclídeos 

presentes em amostras ambientais acima dos valores obtidos na fase pré-operacional ou 

em pontos de referência do IPIATN); agrupamento A2 e A7 (% dos valores estimados 

de dose anual recebida pelos indivíduos do público acima do limite anual estabelecido 

pelas normas de proteção radiológica); A25 (% dos valores estimados de dose anual 

recebida pelo trabalhador acima do limite anual estabelecido pelas normas de proteção 

radiológica); A22 (% de instalações nucleares e radioativas do empreendimento que 

possuem licença de operação ambiental e nuclear em relação ao número total de 

instalações existentes); A23 (% de condicionantes dos licenciamentos ambiental e 

nuclear cumpridas em relação ao número total de condicionantes exigidas pelos órgãos 

regulatórios); A4 (% de fontes emissoras de efluentes atmosféricos radioativos 

monitorados em relação ao número total de fontes existentes); A5 (% de fontes 

emissoras de efluentes atmosféricos radioativos monitorados em relação ao número total 

de fontes existentes); A13 (% do volume de reagentes químicos descartados em relação 

ao total adquirido anualmente); A18 (% de acidentes com transporte de material 

radioativo em relação ao número total de operações realizadas para expedições e 

recebimentos de cargas contendo este material); A20 (% do volume de resíduos sólidos 

convencionais reciclados em relação ao volume total gerado anualmente), nesta ordem.   

Enquanto que os indicadores do Grupo C mais bem avaliados foram: A1 (% de 

medições indicativas da qualidade do ar acima dos padrões estabelecidos pelos órgãos 

ambientais.); A4 (% de fontes emissoras de efluentes atmosféricos radioativos 

monitorados em relação ao número total de fontes existentes); A5 (% de fontes 

emissoras de efluentes atmosféricos radioativos monitorados em relação ao número total 

de fontes existentes); A13 (% do volume de reagentes químicos descartados em relação 
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ao total adquirido anualmente); A8 (% de resultados de medições físico-químicos acima 

dos padrões de lançamentos de efluentes líquidos em corpos hídricos); A16 (% de 

valores de concentração de radionuclídeos presentes em amostras ambientais acima dos 

valores obtidos na fase pré-operacional ou em pontos de referência do IPIATN); 

(agrupamento A2 e A7) (% dos valores estimados de dose anual recebida pelos 

indivíduos do público acima do limite anual estabelecido pelas normas de proteção 

radiológica); A25 (% dos valores estimados de dose anual recebida pelo trabalhador 

acima do limite anual estabelecido pelas normas de proteção radiológica); A19 (% % do 

volume de rejeitos radioativos tratados adequadamente em relação ao volume total de 

rejeitos radioativos gerados anualmente); A22 (% de instalações nucleares e radioativas 

do empreendimento que possuem licença de operação ambiental e nuclear em relação ao 

número total de instalações existentes); A23 (% de condicionantes dos licenciamentos 

ambiental e nuclear cumpridas em relação ao número total de condicionantes exigidas 

pelos órgãos regulatórios); A8 (% de resultados de medições físico-químicos acima dos 

padrões de lançamentos de efluentes líquidos em corpos hídricos); A20 (% do volume 

de resíduos sólidos convencionais reciclados em relação ao volume total gerado 

anualmente), nesta ordem. 

Analisando a Figura 4, pode-se observar, em relação ao Grupo A, que apenas os 

indicadores A4, A13 e A18 obtiveram moda inferior a 4 e, em alguns casos, a média foi 

superior a moda. Vale ressaltar que esse fato ocorreu também nos outros grupos embora 

com menor frequência. No Grupo B verifica-se que para dois indicadores (A5 e A13), 

os valores da moda e da média são iguais. É importante mencionar que tanto no Grupo 

B quanto no Grupo C todos os indicadores obtiveram moda igual ou superior a 4, sendo 

que a moda com maior frequência em entre os grupos foi a moda 5
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Figura 4: Valores modais e da média de cada grupo (intervalo de confiança de 95%) - dimensão ambiental. 
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Ao observar a Figura 4 percebe-se ainda que o Grupo C foi aquele com maior variação 

de opiniões entre os especialistas em relação aos indicadores, enquanto que no Grupo A 

e B ocorreu uma menor variação de opiniões. Observando a moda pode-se concluir que 

o nível de aceitação desses indicadores pelo Grupo A foi de 76,6%, uma vez que dos 13 

indicadores propostos 10 obtiveram moda igual ou superior a 4. Em relação aos Grupos 

B e C, o nível de aceitação foi de 100% para esses indicadores, uma vez que dos 13 

indicadores propostos todos obtiveram moda igual ou superior a 4. Por meio desse 

resultado pode-se concluir que esses indicadores obtiveram uma boa aceitação por parte 

dos especialistas. Esse resultado vai ao encontro com trabalhos de Ribeiro (2006) Viana 

(2012); Magalhães Jr. (2012), no qual os indicadores da dimensão ambiental obtiveram 

um bom nível de aceitação.   

 No Grupo A, os indicadores com maior variação de opiniões foram: A4; A5; e A19. No 

Grupo B foram: A5; A13; e A20. Para o Grupo C os indicadores com maior variação de 

opinião foram: A5; A13; A19; A20; A22; e A23. Nota-se que o indicador A5 está 

presente nos três grupos, ou seja, foi aquele que mais gerou divergência de opinião. 

Esse comportamento pode ser devido a este indicador estar relacionado à questão da 

água, tema muito debatido quando associado à sustentabilidade.  

Dos 4 indicadores da dimensão econômica (IDE) propostos (Figura 5), 1 obteve moda 

igual a 4 pelo Grupo A; pelo Grupo B, 2 obtiveram moda igual ou superior a 4 e pelo 

Grupo C, todos os indicadores obtiveram moda igual ou superior a 4. Ao observar os 

gráficos de intervalos, para um nível de confiança de 95%, quase todos os indicadores 

apresentaram uma grande variação de opiniões entre os grupos, com exceção do E1 

(Grupo A).  

Os IDE mais bem avaliados foram: Grupo A, E3 (% recursos financeiros provenientes 

de órgão de fomento no período de análise em relação aos recursos financeiros totais 

captados no período de análise); Grupo B, E2 (% de recursos financeiros provenientes 

de organismo mantenedor em relação aos recursos financeiros totais captados no 

período de análise) e E3 (% recursos financeiros provenientes de órgão de fomento no 

período de análise em relação aos recursos financeiros totais captados no período de 

análise), nesta ordem; Grupo C: E1 (% de recursos externos disponíveis em relação ao 

total de recursos orçamentário captados no período de análise); E2 (% de recursos 

financeiros provenientes de organismo mantenedor em relação aos recursos financeiros 
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totais captados no período de análise); E3 (% recursos financeiros provenientes de órgão 

de fomento no período de análise em relação aos recursos financeiros totais captados no 

período de análise) e E9 (% recursos financeiros destinados às ações socioambientais 

em relação aos recursos financeiros totais captados anualmente), nesta ordem. Observa-

se também, que a média dos indicadores no Grupo C foi bem próxima da moda. A partir 

desse resultado pode-se afirmar que os indicadores dessa dimensão foram bem aceitos 

pelos especialistas do Grupo C, com nível de aceitação de 100%. Enquanto que no 

Grupo A o nível de aceitação foi de apenas 25%, indicando que esses indicadores não 

foram bem aceitos pelos especialistas desse grupo.  

O resultado aponta para a importância da criação de indicadores econômicos que 

permitam compreender a atual situação de uma instituição de pesquisa e inovação, 

assim como direcionar seus objetivos e passos futuros. Trabalhos como de D‟Ávilla 

(2010) e Queiroga e Martins (2015) também obtiveram uma rejeição acentuada em 

relação aos indicadores econômicos. Como afirma os autores supracitados, talvez a 

forma na qual os indicadores foram formulados tenham levado a essa rejeição. 
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Figura 5: Valores modais e da média de cada grupo (intervalo de confiança de 95%) - dimensão econômica.
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Em relação aos indicadores da dimensão sociocultural (IDSC) (Figura 6), dos 14 

indicadores propostos, 10 obtiveram moda igual ou superior a 4 pelo Grupo A; pelo 

Grupo B, 6 obtiveram moda igual ou superior a 4; e pelo Grupo C, 11 obtiveram moda 

igual ou superior a 4. Nota-se que na maioria dos grupos a maioria das médias foi 

inferior às modas, com exceção do Grupo B. Ao observar a Figura 6 de intervalos, para 

um nível de confiança de 95%, todos os indicadores apresentaram uma grande variação 

de opinião, isto pode ser verificado pelo considerável intervalo (menor precisão) obtidos 

para esses indicadores. O Grupo B e C foram aqueles que mais apresentaram 

divergência de opinião entre os especialistas.  

Pode-se afirmar que os indicadores dessa dimensão sofreram uma rejeição considerável 

por parte do Grupo B. Uma das hipóteses levantada é que, talvez, a preocupação da 

maioria dos especialistas desse Grupo seja com as questões ambientais, que é o que 

geralmente ocorre como afirma Januzzi (2004), o qual em seu trabalho afirmou que na 

maioria das vezes a preocupação com questões ambientais são bem maiores que as 

sociais, embora se sabe que, para se ter uma sustentabilidade, todas as dimensões  da 

sustentabilidade devem caminhar juntas, não podendo dissociar uma das outras. No 

Brasil, o tema “indicadores sociais” configura-se em uma discussão recente, porém, 

torna-se cada vez mais evidente a sua importância para o processo de gestão da 

sustentabilidade de qualquer tipo de empreendimento. A utilização de indicadores 

sociais apresenta-se imprescindível, uma vez que se trata de “um instrumento 

operacional para monitoramento da realidade social para fins de formulação e 

reformulação de políticas públicas” (JANNUZZI, 2004, p. 15), que auxilia no trabalho 

de planejamento, implementação, execução, avaliação dos programas, projetos. 
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Figura 6: Valores modais e da média de cada grupo (intervalo de confiança de 95%) - dimensão sociocultural. 
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Os IDSC mais bem avaliados pelo Grupo A foram: SCP3 (% de habitantes que 

associam energia nuclear à inovação tecnológica em relação ao número total de 

habitantes existentes na região do entorno IPIATN); SCP7 (% de habitantes que 

associam energia nuclear ao gerenciamento adequado de rejeitos radioativos em relação 

ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN); SCP9 (% de 

habitantes que confiam na capacidade da ciência e tecnologia para garantir a segurança 

de energia nuclear em relação ao número total de habitantes existentes na região do 

entorno do IPIATN); SC17 (% de canais de comunicação social, a saber: site na 

internet, correio eletrônico, ouvidoria, serviço 0800 externo, colocação de 

outdoors/faixas, reuniões periódicas com a comunidade do entorno, reuniões periódicas 

com lideranças dessas comunidades, boletins informativos escritos, estande de eventos, 

visitas guiadas para familiares, estudantes e população em geral, etc em relação ao total 

de canais de comunicação social disponíveis para a difusão de informações); SC20 

(Taxa média geométrica de crescimento anual da população que reside no entorno do 

IPIATN); agrupamento SCP6 e SCP12 (% de habitantes que acreditam que os 

benefícios da energia nuclear são maiores que os seus riscos em relação ao número total 

de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN); SCP8 (% de habitantes que 

associam energia nuclear com melhoria de qualidade de vida em relação ao número 

total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN), nesta ordem.  

Pelo Grupo B foram: SCP13 (% de habitantes que associam a energia nuclear com uma 

usina nuclear em relação ao número total de habitantes na região do entorno do 

IPIATN); SC4 (% dos trabalhadores contratados por nível de escolaridade (médio, 

técnico e superior), faixa etária e gênero na comunidade local em relação ao número 

total de empregos diretos disponibilizados pelo IPIATN); SCP7 (% de habitantes que 

associam energia nuclear ao gerenciamento adequado de rejeitos radioativos em relação 

ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN); SCP14 (% 

de habitantes que associam a energia nuclear com centro de pesquisa nuclear em relação 

ao número total de habitantes na região do entorno do IPIATN), nesta ordem.  

Pelo Grupo C foram: SCP7 (% de habitantes que associam energia nuclear ao 

gerenciamento adequado de rejeitos radioativos em relação ao número total de 

habitantes existentes na região do entorno do IPIATN); SCP9 (% de habitantes que 

confiam na capacidade da ciência e tecnologia para garantir a segurança de energia 

nuclear em relação ao número total de habitantes existentes na região do entorno do 
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IPIATN); SC4 (% dos trabalhadores contratados por nível de escolaridade (médio, 

técnico e superior), faixa etária e gênero na comunidade local em relação ao número 

total de empregos diretos disponibilizados pelo IPIATN); SC12 (% de perdas de áreas 

destinadas às atividades de subsistência em relação à área total do empreendimento); 

SC14 (% de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino superior na área nuclear ou 

afins em relação ao número total de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino 

superior disponíveis na região do entorno do IPIATN); SC17 (% de canais de 

comunicação social, a saber: site na internet, correio eletrônico, ouvidoria, serviço 0800 

externo, colocação de outdoors/faixas, reuniões periódicas com a comunidade do 

entorno, reuniões periódicas com lideranças dessas comunidades, boletins informativos 

escritos, estande de eventos, visitas guiadas para familiares, estudantes e população em 

geral, etc em relação ao total de canais de comunicação social disponíveis para a difusão 

de informações.); SC20 (Taxa média geométrica de crescimento anual da população que 

reside no entorno do IPIATN); agrupamento SCP6 e SCP12 (% de habitantes que 

acreditam que os benefícios da energia nuclear são maiores que os seus riscos relação ao 

número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN); SCP8 (% de 

habitantes que associam energia nuclear com melhoria de qualidade de vida em relação 

ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN); SCP10; 

SCP11 (% de habitantes que associam energia nuclear ao gerenciamento inadequado de 

rejeitos radioativos em relação ao número total de habitantes existentes na região do 

entorno do IPIATN); SCP13 (% de habitantes que associam a energia nuclear com usina 

nuclear em relação ao número total de habitantes na região do entorno do IPIATN), 

nesta ordem. 

Dos indicadores da dimensão institucional (IDI) propostos (Figura 7), pelo Grupo A, 6 

obtiveram moda igual ou superior a 4. No Grupo B, 7 indicadores obtiveram moda igual 

ou superior a 4. Para o Grupo C, 7 indicadores obtiveram moda igual ou superior a 4.  

Em relação à média nota-se que a maioria dos indicadores, em todos os grupos, foi 

inferior a 4. 

Ao observar os gráficos de intervalos para um nível de confiança de 95%, observa-se 

que todos os indicadores apresentaram uma grande variação de opiniões entre os grupos 

estudados. 
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Figura 7: Valores modais e da média de cada grupo (intervalo de confiança de 95%) - dimensão institucional
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Os IDI mais bem avaliados foram: Grupo A, agrupamento I15-I17-I30 (% de projetos 

desenvolvidos anualmente no IPIATN que acarretaram em produtos, patentes ou 

serviços de tecnologia para a sociedade em relação ao número total de projetos 

aprovados); I46 (% de atividades de difusão técnico-científicas, tais como cursos, 

palestras, olimpíadas, feira de ciências) envolvendo a participação do público em 

relação ao número total de atividades voltadas para o público externo; I39 (% 

funcionários que receberam treinamentos sobre segurança nuclear em relação ao total de 

funcionários existentes no IPIATN); I44 (% de projetos desenvolvidos anualmente no 

IPIATN que acarretaram em dissertações de mestrado e teses de doutorado em relação 

ao número total de projetos aprovados); I47 (% de reclamações em relação ao número 

total de projetos e serviços prestados para clientes externos), nesta ordem.  

Pelo Grupo B foram: I39 (% funcionários que receberam treinamentos sobre segurança 

nuclear em relação ao total de funcionários existentes no IPIATN); I47(% de 

reclamações em relação ao número total de projetos e serviços prestados para clientes 

externos); I1 (% de instalações certificadas pelos órgãos competentes (IBAMA, 

INMETRO, CNEN, entre outros) em relação ao número total de instalações existentes 

no IPIATN); agrupamento I15-I17-I30 (% de projetos desenvolvidos anualmente no 

IPIATN que acarretaram em produtos, patentes ou serviços de tecnologia para a 

sociedade em relação ao número total de projetos aprovados); I31 (% de trabalhos 

técnico-científicos em parceria com instituições externas em relação ao total de 

trabalhos técnico-científicos publicados anualmente); I32 (% de trabalhos técnico-

científicos interinstitucionais dentro da organização em relação ao total de trabalhos 

técnico-científicos publicados anualmente), nesta ordem.  

Pelo Grupo C foram: I1 (% de instalações certificadas pelos órgãos competentes 

(IBAMA, INMETRO, CNEN, entre outros) em relação ao número total de instalações 

existentes no IPIATN); I41 (% de seminários/palestras realizados (as) sobre segurança 

nuclear em relação ao número total de seminários/palestras realizados (as) anualmente); 

agrupamento I2 e I3 (% de artigos completos publicados anualmente em periódicos 

nacionais e internacionais (fator A1 e A2) em relação ao total de TNS existentes no 

IPIATN); I44 (% de projetos desenvolvidos anualmente no IPIATN que acarretaram em 

dissertações de mestrado e teses de doutorado em relação ao número total de projetos 

aprovados); I32 (% de trabalhos técnico-científicos interinstitucionais dentro da 

organização em relação ao total de trabalhos técnico-científicos publicados 
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anualmente); I45 (% de funcionários do gênero feminino em relação ao número total de 

funcionários do IPIATN); I47 (% de reclamações em relação ao número total de 

projetos e serviços prestados para clientes externos), nesta ordem.  

O Quadro 19 mostra os indicadores selecionados por cada grupo, levando-se em conta o 

1º critério. 

Verifica-se que os indicadores comuns aos três grupos são: A1; A5; A8; A16; 

(agrupamento A2 e A7); A25; A19; A20; A22 A23; E3; SCP7; I47. 
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Quadro 19: Indicadores selecionados por grupo – 1ª critério 

  
Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 

A1 X X X 

A4   X X 

A5 X X X 

A8 X X X 

A13   X X 

A18   X X 

A16 X X X 

Agrupamento (A2 e A7) X X X 

A25 X X X 

A19 X X X 

A20 X X X 

A22 X X X 

A23 X X X 

E1     X 

E2   X X 

E3 X X X 

E9     X 

        

SC4   X X 

SC12     X 

SC14     X 

SC17 X   X 

SC20 X   X 

SCP 3 X     

Agrupamento (SCP6 e 

SCP12) 
X   

X 

SCP7 X X X 

SCP8 X   X 

SCP9 X   X 

SCP10 X   X 

SCP11 X X X 

SCP13     X 

SCP14   X   

I1   X X 

Agrupamento (I2 e I3)     X 

Agrupamento (I6 e I11) X   

 Agrupamento (I15 – I17- 

I30) 
X X 

 144   X X 

I31   X 

 I32   X X 

I46 X   

 I45     X 

I39 X X 

 I41 X   X 

I47 X X X 
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5.2. Indicadores selecionados aplicando o segundo critério de seleção 

Como mencionado na metodologia, o segundo critério aplicado foi o de considerar 

apenas os indicadores cuja frequência acumulada das modas 4 e 5 se situassem no 2º 

quartil ou acima do 2º quartil. 

A Tabela 1 apresenta a frequência dos indicadores selecionados, em cada grupo. As 

células contendo a denominação “NS” significa que aquele indicador não foi 

selecionado pelo critério 1. 

Dessa forma os indicadores selecionados, por cada grupo, foram: 

 Grupo A: selecionou-se um total de 24 indicadores, sendo 10 da dimensão 

ambiental; 1 da dimensão econômica e 7 da dimensão sociocultural; e 6 da 

dimensão institucional. 

 Grupo B: selecionou-se um total de 26 indicadores, sendo 13 da dimensão 

ambiental; 2 da dimensão econômica e 4 da dimensão sociocultural; e 7 da 

dimensão institucional. 

 Grupo C: selecionou-se um total de 35 indicadores, sendo 13 da dimensão 

ambiental; 4 da dimensão econômica e 11 da dimensão sociocultural; e 7 da 

dimensão institucional. 

Os indicadores mais bem avaliados pelo Grupo A (Tabela 1) foram: agrupamento A2-

A7; A25; SCP8; A1; A22; A23; A8; A16; agrupamento I15-I17-I30; I19; I39; SCP9; 

SCP3; SCP7; A5; agrupamento SCP6-SCP12; SCP12; agrupamento I6-I11; E3; SCP11; 

I46; I41; I47; A20; SCP10; SC17; SC2O, nesta ordem. 

Pelo Grupo B os indicadores mais bem avaliados (Tabela 1) foram: A8; agrupamento 

A2-A7; A25; A19; A23; A1; A4; I39; A16; A22; I1; A13; A18; SCP7; agrupamento 

I15-I17-I30; A5; SCP11; I31; I32; I47; E2; E3; A20; SC4; I44; SCP14. 
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Tabela 1: Frequência acumulada dos indicadores - por grupo 

  
Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 

A1 87% 93% 100% 

Agrupamento (A2 e A7) 100% 100% 94% 

A4 NS 93% 94% 

A5 58% 71% 63% 

A8 83% 100% 88% 

A13 NS 79% 65% 

A16 83% 86% 88% 

A18 NS 79% 81% 

A19 74% 100% 81% 

A20 54% 57% 63% 

A22 87% 86% 77% 

A23 86% 100% 82% 

A25 100% 100% 100% 

E1 NS NS 71% 

E2 NS 64% 71% 

E3 57% 64% 76% 

E9 NS NS 67% 

SC4 NS 57% 50% 

SC12 NS NS 59% 

SC14 NS NS 56% 

SC17 43% NS 73% 

SC20 38% NS 60% 

SCP 3 63% NS NS 

Agrupamento (SCP6 e 

SCP12) 
58% NS 

47% 

SCP7 63% 79% 69% 

SCP8 88% NS 50% 

SCP9 70% NS 63% 

SCP10 52% NS 63% 

SCP11 57% 71% 50% 

SCP13 NS NS 44% 

SCP14 NS 50% NS 

I1 NS 86% 81% 

Agrupamento (I2 e I3) NS NS 57% 

Agrupamento (I6 e I11) 58% NS NS 

Agrupamento (I15 – I17- 

I30) 
83% 79% 

NS 

I31 NS 71% NS 

I32 NS 71% 53% 

I39 74% 93% NS 

I41 57% NS 50% 

144 NS 56% 64% 

I45 NS NS 60% 

I46 57% NS NS 

I47 57% 67% 64% 
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Os indicadores mais bem avaliados pelo Grupo C foram: A1; A25; A4; agrupamento 

A2-A7; A8; A16; A23; A18; A19; I1; A22; E3; SCP17; E1; E2; SCP7; E9; A13; I44; 

I47; A5; A20; SCP9; SCP10; SC20; I45; SC12; agrupamento I2-I3; SC14; I32; SC4; 

SCP8; SCP11; I41; agrupamento SCP6-SCP12; SCP13. 

Nota-se que a dimensão ambiental foi a que obteve uma melhor avaliação entre os 

grupos.  

No Quadro 20 apresenta-se a síntese dos indicadores selecionados para os três grupos, 

após a aplicação do critério da frequência acumulada das modas 4 e 5. 

Dessa forma os indicadores selecionados foram classificados em: 

 Alta prioridade – os comuns aos três grupos; 

 Média prioridade - os comuns a dois grupos; 

 Baixa prioridade – presente em apenas um dos grupos. 

Nesse último critério, para a seleção dos indicadores que irão compor a matriz final dos 

indicadores de sustentabilidade, foram selecionados apenas aqueles indicadores 

classificados como alta e média prioridade. 
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Quadro 20: Indicadores selecionados por grupo – 2ª critério 

Indicadores 
Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 

A1 X X X 

Agrupamento (A2 e A7) X X X 

A4   X X 

A5 X X X 

A8 X X X 

A13   X X 

A16 X X X 

A18   X X 

A19 X X X 

A20 X X X 

A22 X X X 

A23 X X X 

A25 X X X 

E1     X 

E2   X X 

E3 X X X 

E9     X 

SC4   X X 

SC12     X 

SC14   X X 

SC17     X 

SC20     X 

SCP 3 X     

Agrupamento (SCP6 e 

SCP12) 
X   

  

SCP7 X X X 

SCP8 X   X 

SCP9 X   X 

SCP10 X   X 

SCP11 X X X 

SCP13       

SCP14   X   

I1   X X 

Agrupamento (I2 e I3)     X 

Agrupamento (I6 e I11) X     

Agrupamento (I15 – I17- 

I30) 
X X 

  

I31   X   

I32   X X 

I39 X X   

I41 X X X 

144   X X 

I45     X 

I46 X     

I47 X X X 
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5.3. Matriz final dos indicadores de sustentabilidade 

O Quadro 21 apresenta os indicadores selecionados para compor a matriz final dos 

indicadores de sustentabilidade a partir dos estudos aqui apresentados apropriados para 

institutos de pesquisa e inovação da área nuclear no Brasil. 

Quadro 21: Indicadores selecionados com alta e média prioridade 

 

5.3.1. Reflexões e observações sobre a matriz final dos indicadores de 

sustentabilidade 

Indicadores da dimensão ambiental 

Dos resultados apresentados pode-se afirmar que os indicadores ambientais foram os 

que obtiveram maior relevância. No que tange à dimensão ambiental, apresentada na 

Figura 4, foi observada a predominância, pelos grupos, dos pesos 4 (importante) e 5 

(muito importante), sendo que houve um maior consenso entre os especialistas do 

Grupo B e C. No Quadro 21 pode-se observar que o resultado final também mostra que 

os indicadores da dimensão ambiental (IDA) foram os mais aceitos. Vale ressaltar que 

dos 13 indicadores propostos na 2ª rodada do método Delphi todos foram escolhidos. 

Indicadores da dimensão ambiental estão associados ao uso dos recursos naturais e à 

degradação ambiental, bem como estão relacionados à importância da preservação e 

conservação do meio ambiente. Estas questões aparecem organizadas nos temas 

atmosfera, terra, água, solo e biodiversidade. O resultado obtido demonstra crescente 

preocupação em encontrar um equilíbrio entre o meio ambiente e as atividades 

humanas. Esse resultado pode ser comparado com o trabalho de Leukhardt e Allen 

(2012), os quais afirmam que a dimensão ambiental parece ser uma das mais 

importantes, pois o desenvolvimento socioeconômico depende da capacidade de carga 

do planeta e o bem-estar humano depende do funcionamento adequado dos 

ecossistemas.  

Os indicadores selecionados da dimensão ambiental (Quadro 21) refletem a 

preocupação da liberação de efluentes líquidos e atmosféricos, bem como o 

Dimensão Indicadores selecionados pelo critério de lata e média prioridade Total

DA A1; agrupamento (A2-A7);  A4; A5; A8; A13; A16; A18; A19; A20; A22; A23; A25. 13

DE E2; E3. 2

DSC SC4; SC14; SCP7; SCP8; SCP9; SCP10; SCP11. 7

DI I32; I39; I41; I44; I47. 5
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gerenciamento de rejeitos radioativos, com o solo e com a biodiversidade. Nessa 

pesquisa esses indicadores mostraram ser significativos para a avaliação ambiental 

(DEPONTI et al., 2002).   

Todos os indicadores do tema “Atmosfera” foram selecionados para compor a matriz 

final dos indicadores de sustentabilidade. Dos indicadores que fazem parte do tema 

“Água” somente o A6 (% de eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos 

radioativos) não foi selecionado. Esse resultado indica uma preocupação com a garantia 

da qualidade da água; entretanto, o A6, que trata de eficiência dos sistemas de 

tratamento de efluentes líquidos radioativos, não foi selecionado indicando uma menor 

preocupação com o acompanhamento do que é liberado. Logo, este resultado leva ao 

seguinte raciocínio: para o público entrevistado, se a qualidade da água for garantida, o 

que está sendo liberado torna-se secundário. O indicador A13 que faz parte do tema 

“Solo” foi selecionado, mostrando uma preocupação dos especialistas em relação ao que 

é descartado e que pode poluir ou contaminar o solo. O indicador que faz parte do tema 

“Biodiversidade” também foi selecionado, o que era esperado, já que trata de valores de 

concentração de radionuclídeos presentes em amostras ambientais acima dos valores 

obtidos na fase pré-operacional ou em pontos de referência do IPIATN, assunto bastante 

debatido entre os especialistas. O indicador A18 que faz parte do tema “Transporte” foi 

selecionado evidenciando a preocupação, também, com acidentes com transporte de 

material radioativo. Em relação aos três indicadores que fazem parte do tema 

“Gerenciamento de Resíduos e Rejeitos, apenas o A21 não foi selecionado (relacionado 

a % de resíduos sólidos radioativos reciclados). O que não era esperado, uma vez que  é 

um indicador que trata de resíduos radioativos tema que parece causar polêmica e 

preocupação por grande parte da sociedade em geral.  

Indicadores da dimensão econômica 

Os indicadores da dimensão econômica não foram bem aceitos pelos especialistas do 

Grupo A, enquanto que, pelos especialistas do Grupo C, foram bem aceitos. Esse 

resultado vai ao encontro das considerações da ONU, que aponta o quanto é relevante 

criar indicadores institucionais (UNITED NATIONS, 2001). De acordo com van Bellen 

(2005), indicadores da dimensão institucional servem como um instrumento relevante 

para a tomada de decisão, tanto pela administração pública quanto pela privada, na 
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medida em que servem para mensurar seus sucessos e dimensionar seus fracassos de 

forma sistemática, tecnicamente quantificada e qualificada.  

Nota-se uma maior divergência de opinião entre os Grupos A, B, e C (quando 

analisados por grupo) e no geral quando analisados por todos os especialistas. A 

hipótese provável tem a ver com a formulação dos indicadores, talvez pela experiência 

do grupo-alvo ser maior na área ambiental, os indicadores econômicos ficaram a 

desejar, ou seja, não foram formulados de forma adequada. O resultado aponta para a 

necessidade do desenvolvimento de indicadores econômicos que permitam compreender 

a atual situação de uma instituição, assim como direcionar seus objetivos e passos 

futuros. Dos quatro indicadores econômicos avaliados, como apresentado no Quadro 20, 

o indicador E3 foi mais bem avaliado pelos grupos seguido do indicador E2; ambos são 

indicadores que buscam analisar os recursos provenientes de órgão de fomento e 

recursos financeiros provenientes de organismos mantenedores.  

Verificando a Figura 5, pode-se observar divergência de opiniões entre os especialistas. 

A causa dessas divergências de opiniões pode ser devido à complexidade na construção 

de IDE. De acordo com Foladori (2002), muitas das vezes o desenvolvimento de 

indicadores econômicos pode ser complexo devido à dificuldade de algumas 

organizações em mensurar aquilo que pretendem gerenciar. Os IDEs devem extrapolar o 

acúmulo de riquezas, bem como o crescimento econômico e englobar a geração de 

trabalho de forma digna, possibilitando uma distribuição de renda, promovendo o 

desenvolvimento das potencialidades locais e da diversificação de setores, por exemplo, 

de instituições de pesquisa e inovação.  

Indicadores da dimensão sociocultural 

Em relação aos indicadores da dimensão sociocultural, analisando seus resultados 

percebe-se que existe uma predominância dos pesos 3, 4 e 5 para o Grupo C, o que 

aponta para uma boa aceitação dos indicadores propostos. No entanto, no Grupo A e B, 

percebe-se que existe uma predominância dos pesos 1, 2 e 3. Esse resultado pode ser 

comparado com o esforço que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD) está tendo em desenvolver indicadores sociais que reflitam na 

melhoria da qualidade de vida (MENDES, 2009). Outros trabalhos, como o “Report by 

the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”, 
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publicado em 2009, também mencionam a dificuldade em se construir esse tipo de 

indicador (STIGLITZ et al., 2009).  

Dos dois indicadores que pertencem ao tema “Trabalho e Rendimento”, o indicador 

SC12, que diz respeito à porcentagem de perdas de áreas destinadas às atividades de 

subsistência, não foi selecionado. Talvez esse indicador não tenha sido considerado 

importante pelo fato dos IPIATN já estarem construídos, tendo apenas um na fase de 

construção. O indicador SC20 pertencente ao tema “Demografia” não foi aceito. A 

maioria dos especialistas alegou que mensurar a taxa média geométrica de crescimento 

anual da população que reside no entorno do IPIATN não é relevante para a 

sustentabilidade, pois não se pode, na sua maioria dizer que a taxa de crescimento anual, 

seja negativa ou positiva, seja relacionada à presença do instituto de pesquisa e inovação 

da área de tecnologia nuclear, já que a maioria desses institutos se encontra em meio 

urbano. Outra hipótese levantada é que esse indicador pode não ter sido formulado 

corretamente, podendo ter gerado dúvidas ou má interpretação dos resultados obtidos. 

Como afirma van Bellen (2005), quando o indicador não é formulado de maneira clara, 

o especialista pode optar por não o considerar relevante. Os indicadores da dimensão 

sociocultural pertencentes ao tema “Percepção do risco” foram bem aceitos. Em 

resposta a seu nível de aceitação ter sido significativo, pode-se pressupor que a 

participação da população para tomadas de decisões vem se tornando cada vez mais 

importante uma vez que essa dimensão é a que melhor espelha a interação com a 

sociedade (ALMEIDA, 2011).  

No geral, a aceitação para os indicadores dessa dimensão foi considerada razoável, 

indicando a relevância de construir seus indicadores. Isso também foi observado por 

Mendes (2009), o qual verificou que o desenvolvimento de indicadores socioculturais é 

relevante para o bem-estar social, garantindo assim, oportunidades de acesso à 

informação e ao conhecimento para todos, bem como pode ser um instrumento de 

conhecimento, capaz de explicitar valores e ideias que poderão, ou não, ser 

incorporadas pelos gestores na elaboração de políticas, programas e projetos culturais.  

Indicadores da dimensão institucional 

Os indicadores institucionais selecionados, mostrados no Quadro 21, fazem parte dos 

temas “Produção técnico-científico”, “Cultura de segurança nuclear” e “Satisfação do 

serviço prestado”. Esses indicadores buscam avaliar a performance das instituições de 
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pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear no que diz respeito às suas produções 

tecnológicas e o seu retorno à sociedade, bem como a cultura de segurança nuclear 

desenvolvida na instituição e a satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados 

pelos institutos.  

Diante do resultado nota-se que dos 5 indicadores escolhidos apenas dois pertencem ao 

tema “Produção técnico-científico”, mais especificamente, o I44 que se refere ao 

número de projetos desenvolvidos anualmente no IPIATN que acarretaram em 

dissertações de mestrado e teses de doutorado e o I32 que está associado à % de 

trabalhos técnico-científicos interinstitucionais dentro da organização. Esse 

comportamento demostra a maior preocupação com o desenvolvimento de projetos 

dentro da instituição. Esse resultado demonstrou, também, a importância da pós-

graduação nas atividades de um IPIATN, ou seja, o IPIATN ter atividades ligadas à área 

da educação. 

 O indicador I45 que representa o tema “Recursos humanos” não foi escolhido. Este 

comportamento não era esperado, uma vez que esse tema tem trazido muito debate no 

que se refere à sustentabilidade (VAN BELLEN, 2005). No entanto, nota-se uma 

preocupação maior no que diz respeito às produções técnico-científicas que se 

constituem em um importante indicador da qualidade da pesquisa. 

Os dois indicadores que fazem parte do tema “Cultura e segurança nuclear” foram 

selecionados.  Uma das hipóteses prováveis se deve a esses indicadores fazerem parte 

de um tema tão preocupante no que tange às questões da área nuclear. Esse resultado 

está de acordo com a tendência mundial de destacar temas de segurança quando se trata 

da área nuclear. A busca pela segurança é da natureza humana e é natural que as pessoas 

tenham maior receio de situações desconhecidas (BIRKMANN, 2007).  Esse 

sentimento causa incômodo às pessoas quando lidam com eventos ou processos sobre 

os quais têm pouca informação ou não conseguem entender, ou que não foram 

suficientemente desmistificados e aceitos pela sociedade (AQUINO et al., 2012). 

De acordo com van Bellen (2005), indicadores da dimensão institucional servem como 

um instrumento relevante para a tomada de decisão, tanto pela administração pública 

quanto pela privada, na medida em que servem para mensurar seus sucessos e 

dimensionar seus fracassos de forma sistemática, tecnicamente quantificada e 

qualificada. O IBGE (2012) destaca a importância desse tipo de indicador afirmando 
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que a busca por alternativas que conduzam à sustentabilidade depende do investimento 

em ciência e novas tecnologias de processos e produtos.  

5.3.2. Caracterização dos indicadores de sustentabilidade selecionados para 

compor a matriz final dos indicadores de sustentabilidade  

5.3.2.1. Dimensão Ambiental 

TEMA: ATMOSFERA 

A1: o indicador expressa em porcentagem as medições indicativas da qualidade do ar 

acima dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: o ar é um recurso natural, sem 

fronteiras definidas, e que, juntamente com a água e o solo, é responsável pela 

sustentabilidade da vida em nosso planeta. Caso ultrapasse o limite estabelecido pelos 

órgãos ambientais, pode afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem 

como ocasionar danos ao meio ambiente em geral. Os padrões de qualidade do ar 

(PQAr) segundo publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005, variam 

de acordo com a abordagem adotada para balancear riscos à saúde, viabilidade técnica, 

considerações econômicas e vários outros fatores políticos e sociais que, por sua vez, 

dependem, entre outras coisas, do nível de desenvolvimento e da capacidade nacional de 

gerenciar a qualidade do ar. A determinação da qualidade do ar baseia-se em ações de 

controle que visam atingir os padrões de qualidade ambiental estabelecidos pelas 

resoluções CONAMA e pela regulamentação da emissão de poluentes gerados por 

fontes estacionárias nos processos de licenciamento ambiental pelos órgãos de meio 

ambiente. 

Vantagens: trata-se de um indicador baseado na gestão da emissão do efluente 

atmosférico, trazendo subsídio para a instituição quanto a efetividade de suas ações em 

relação ao que é lançado para a atmosfera.  

Limitações: esse indicador não é de fácil aferição e demanda recursos financeiros.   

A4: o indicador expressa em porcentagem as fontes emissoras de efluentes atmosféricos 

radioativos monitorados em relação ao número total de fontes existentes. 
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Relevância para o desenvolvimento sustentável: para a gestão da poluição do ar, é 

fundamental não só a definição das áreas mais impactadas, como também a 

identificação, qualificação e quantificação das fontes emissoras de poluentes 

atmosféricos. O inventário de fontes é um instrumento de planejamento dos mais 

importantes para a gestão das emissões atmosféricas, ao definir qualitativa e 

quantitativamente as atividades poluidoras do ar e fornecer informações sobre as 

características dessas fontes, definindo localização, magnitude, frequência, duração e a 

contribuição relativa de cada uma delas.  

Vantagens: esse indicador permite a elaboração de diagnósticos que fortalecem os 

órgãos de licenciamento ambiental e nuclear nas tomadas de decisão relativas ao 

processo de licenciamento de atividades poluidoras e as eventuais ações de controle 

necessárias. 

Limitações: a principal limitação é que as fontes em institutos de pesquisa são muitas, 

de pequeno porte na maioria e variam enormemente com o tempo, pois vão depender 

dos tipos de pesquisa desenvolvidos. 

TEMA: ÁGUA 

A5: indicador expressa em porcentagem o volume recirculado de água de processo em 

relação ao total captado anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: o uso eficiente da água tem menor 

impacto sobre o ambiente e reduz custos desnecessários para o empreendimento, que 

poderão ser reinvestidos nos próprios sistemas, beneficiando-os subsequentemente. 

Quanto mais um empreendimento reutilizar a água, menor é o impacto no sistema 

público e menores são as necessidades de descarte de efluentes. Ações desta natureza 

têm reflexos diretos e potenciais na imagem das empresas, demonstrando a crescente 

conscientização do setor com relação à preservação ambiental e responsabilidade social. 

Vantagens: uma das vantagens desse indicador é a possibilidade da instituição de 

avaliar sua eficiência quanto ao uso da água, possibilitando a melhoria dos processos 

que utilizam esse recurso, minimizando os impactos gerados, seja pelo aspecto 

qualitativo, bem como, pelo quantitativo. Outra vantagem desse indicador é a 

possibilidade de comparações entre institutos de mesmo segmento, bem como das 

indústrias nacionais com as internacionais. 
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Limitações: o emprego de métodos de gestão e tecnologias voltadas à redução de 

perdas de água e reuso ainda não foram priorizadas por muitas instituições, não somente 

na esfera nacional como também na esfera internacional, o que limita as possibilidades 

de dados para aferição desse tipo de indicador.  

A8: o indicador expressa, em porcentagem, os resultados de medições físico-químicos 

acima dos padrões de lançamentos de efluentes líquidos em corpos hídricos. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a avaliação de qualidade das águas é 

um instrumento importante da gestão ambiental e também é destinada às diversas 

instâncias legais pertinentes, bem como à comunidade científica e ao público em geral 

com objetivo de facilitar as vistorias pertinentes, dar continuidade ao monitoramento 

dos parâmetros físico-químicos, a fim de manter os valores reais acertados aos 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357 e outros órgãos envolvidos. Também 

possibilita identificar se há alterações na qualidade da água e, caso venha ocorrer, 

minimizar os impactos. 

Vantagens: esse indicador pode ser facilmente estimado a partir das medições que são 

impostas legalmente.  

Limitações: é um indicador que pode demandar um alto recurso financeiro. 

TEMA: SOLO 

A13: o indicador expressa, em porcentagem, o volume de reagentes químicos 

descartados em relação ao total adquirido anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a partir da Agenda 21, foi adotado 

como lema para cada indivíduo, entidade ou instituição, "Pensar Globalmente e Agir 

Localmente". Assim sendo, a utilização de reagentes químicos configura-se em um dos 

problemas a serem contornados, pois é importante conhecer não apenas a quantidade 

descartada, mas também a forma de descarte desses materiais de forma a evitar a 

possível contaminação dos solos e águas subterrâneas. 

Vantagens: esse indicador permite conhecer o quê e quanto é descartado de reagentes 

químicos em cada etapa do processo, facilitando a identificação dos reagentes químicos 

descartados e o estabelecimento de prioridades de gestão ambiental. 
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Limitações: as principais dificuldades pautam na necessidade de investimento em 

infraestrutura, apoio institucional e implementar uma cultura em que todos os 

funcionários percebam a necessidade de mudança da postura frente ao descarte correto 

de reagentes químicos.  

TEMA: BIODIVERSIDADE 

A16: o indicador expressa, em porcentagem, os valores de concentração de 

radionuclídeos presentes em amostras ambientais acima dos valores obtidos na fase pré-

operacional ou em pontos de referência do IPIATN. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a preocupação com o meio 

ambiente, em proteção radiológica, sempre teve como foco as pessoas que nele e dele 

vivem. Quando se faz uma avaliação dos níveis de radioatividade natural, de emissão de 

material radioativo por instalações nucleares, a preocupação sempre foram os níveis de 

exposição ou contaminação ao qual as pessoas poderiam ser expostas, direta ou 

indiretamente, causando doses de radiação e riscos adicionais de dano à sua saúde. 

Assim, desde muito tempo existem os programas pré-operacionais de monitoração 

radiológica ambiental. No Brasil, os procedimentos, os critérios científicos e 

metodológicos estão bem detalhados na Posição Regulatória 3.01 da CNEN, 2011.  

Vantagens: é um indicador importante para a instituição, por demonstrar a preocupação 

da instituição com o meio ambiente, bem como por avaliar o impacto radiológico 

ambiental da mesma. 

Limitações: é um indicador que demanda tempo, não sendo de fácil aferição. 

TEMA: TRANSPORTE 

A18: o indicador expressa, em porcentagem, os acidentes com transporte de material 

radioativo em relação ao número total de operações realizadas para expedições e 

recebimentos de cargas contendo este material.  

Relevância para o desenvolvimento sustentável: os acidentes de transporte terrestre, 

por ser um dos fatores que ameaçam a segurança física dos cidadãos, influenciam na 

qualidade de vida da população, aspecto essencial do desenvolvimento sustentável. Os 

acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos adquirem uma importância 

especial, uma vez que a intensidade de risco está associada à periculosidade do produto 
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transportado. Considera-se produto perigoso aquele que representa risco para as 

pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, ou seja, produtos 

inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos, radioativos e outros produtos químicos 

que, embora não apresentem risco iminente, podem, em caso de acidentes, representar 

uma grave ameaça à população e ao meio ambiente. No caso do transporte de materiais 

radioativos a norma CNEN, NE 5.01 estabelece requisitos de segurança e proteção 

radiológica a serem atendidos desde a origem até o destino final das remessas, de forma 

a assegurar o adequado nível de controle da eventual exposição de pessoas, bens e meio 

ambiente aos efeitos nocivos das radiações ionizantes. 

Vantagens: é um indicador importante para que a instituição possa demonstrar que está 

agindo conforme as leis que regem o transporte de material radioativo.  

Limitações: uma das limitações desse indicador é que, em alguns casos, os acidentes 

podem não ser reportados aos órgãos competentes, sendo reportados acidentes de média 

e grande proporção. 

TEMA: RADIOPROTEÇÃO AMBIENTAL 

Agrupamento (A2 E A7): o indicador expressa, em porcentagem, os valores estimados 

de dose anual recebida pelos indivíduos do público acima do limite anual estabelecido 

pelas normas de proteção radiológica. Esse indicador está associado à liberação de 

efluentes radioativos líquidos e atmosféricos. Se a concentração de atividade de 

radionuclídeos presentes nos efluentes for superior a um determinado valor de 

referência, os indivíduos do público poderão estar expostos à doses acima do limite 

anual estabelecido superior ao limite de dose para indivíduos estabelecido pelas normas 

de proteção radiológica (CNEN 3.01, 2011). 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a preocupação com o meio 

ambiente, em proteção radiológica, sempre teve como foco as pessoas que nele e dele 

vivem. A radioproteção pode ser definida como um conjunto de medidas que visam 

proteger o homem e o ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis causados pelas 

radiações ionizantes (CNEN 3.01, 2011). Para isso ela analisa os diversos tipos de 

fontes de radiação, as diferentes radiações e modos de interação com a matéria viva ou 

inerte, as possíveis consequências e sequelas à saúde humana e riscos associados. 
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Estimar os valores de concentração de doses é importante para a mensuração da 

sustentabilidade de institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear.  

Vantagens: esse indicador pode demonstrar que o nível de dose recebida pelos 

indivíduos do público está bem abaixo do limite estabelecido pelos órgãos competentes, 

o que pode levar a melhor percepção da população em relação a instalações nucleares. 

Outra vantagem é que esse indicador mostra a eficiência de sistemas de controle de 

liberação e do Programa de Monitoração de Efluentes.  

Limitações: é um indicador que demanda tempo, não sendo de fácil aferição. 

TEMA: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E REJEITOS 

A19: o indicador expressa, em porcentagem, o volume de rejeitos radioativos tratados 

adequadamente em relação ao volume total de rejeitos radioativos gerados anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a radiação proveniente dos rejeitos 

radioativos – produzida pelo decaimento dos radionuclídeos – pode causar severos 

danos ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde humana. A tecnologia nuclear, 

especialmente a questão dos rejeitos radioativos ainda é incompreendida por muitas 

pessoas e organizações que democraticamente se manifestam contra essa tecnologia. A 

forma como são dispostos esses rejeitos é um ponto importante para que a instituição 

reafirme o seu compromisso com a sustentabilidade. 

Vantagens: por meio desse indicador é possível saber se a instituição está conseguindo 

implementar com sucesso sua política de minimização de rejeitos e se está conseguindo 

minimizar o risco de acidentes com relação ao correto descarte de rejeitos radioativos. 

Limitações: caso dado tratamento diferenciado aos diferentes tipos de rejeitos 

radioativos, a escala de aferição pode ser difícil de ser aplicada. 

A20: % do volume de resíduos sólidos convencionais reciclados em relação ao volume 

total gerado anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: este indicador afere a gestão de 

resíduos sólidos que é a parte integrante do sistema de gestão ambiental de um instituto 

de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear, por exemplo. Seu objetivo é que a 

instituição, além de possuir um sistema de coleta seletiva, armazenamento temporário e 
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disposição final adequada e controlada dos resíduos sólidos convencionais, consiga 

obter uma redução significativa do volume total gerado anualmente. O menor volume é 

essencial para a sustentabilidade das instituições. 

Vantagens: este indicador é de fácil obtenção e visa premiar a instituição que gerencia 

adequadamente os mais diversos tipos de resíduos sólidos convencionais. 

Limitações: caso dado tratamento diferenciado aos diferentes tipos de resíduos sólidos 

a escala de aferição pode ser difícil de ser aplicada. 

TEMA: LICENCIAMENTO 

A22: % de instalações nucleares e radioativas do empreendimento que possuem licença 

de operação ambiental e nuclear em relação ao número total de instalações existentes. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: O sistema de licenciamento 

ambiental brasileiro é instrumento fundamental para a consolidação do desenvolvimento 

sustentável em nosso país. A principal função desse instrumento é conciliar o 

desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente. A lei estipula que é 

obrigação do empreendedor buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão 

competente, desde as etapas iniciais do planejamento de seu empreendimento e 

instalação até a sua efetiva operação. 

Vantagens: este indicador é de fácil obtenção, busca medir a situação formal da 

instituição, tanto no modo como obteve sua licença quanto na periodicidade em que ela 

é renovada.  

Limitações: trata-se de um indicador que pode apresentar poucas variações entre as 

instituições, pois a situação dessas são regulares. No entanto, esse indicador é 

importante para demostrar a relevância de se ter as licenças regularizadas, mostrando 

dessa forma que a instituição opera de acordo com as normas ambientais vigentes.  

A23: % de condicionantes dos licenciamentos ambiental e nuclear cumpridas em 

relação ao número total de condicionantes exigidas pelos órgãos regulatórios. Este 

indicador afere o cumprimento das condicionantes que são partes integrantes do 

licenciamento ambiental e nuclear.  
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Relevância para o desenvolvimento sustentável: as condicionantes são uma série de 

compromissos que o empreendedor e o Governo Federal assumem com o IBAMA e a 

CNEN para obter e manter a autorização do empreendimento, garantindo a 

sustentabilidade ambiental do mesmo. O cumprimento das condicionantes demostra 

motivações para o investimento em ações de gestão ambiental.   

Vantagens: trata-se de um indicador relevante e de fácil obtenção, além de que esse 

indicador pode ser aplicado durante o processo de licenciamento, até mesmo antes da 

instalação entrar em operação. 

Limitações: ao considerar apenas o percentual de condicionantes cumpridas ou não, o 

indicador faz uma simplificação demasiada, uma vez que as iguala, embora se saiba que 

na prática, algumas delas são mais relevantes que outras. 

A25 - % dos valores estimados de dose anual recebida pelo trabalhador acima do limite 

anual estabelecido pelas normas de proteção radiológica. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a radioproteção pode ser definida 

como um conjunto de medidas que visam proteger o homem e o ecossistema de 

possíveis efeitos indesejáveis causados pelas radiações ionizantes (CNEN 3.01, 2011). 

No caso da dose ocupacional estima-se por meio de dosímetro individual o valor de 

dose recebida pelo trabalhador. Esse dosímetro individual tem como finalidade 

determinar o nível de doses de radiação recebida pelo usuário como decorrência de seu 

trabalho. Estimar os valores de concentração de doses recebida pelo trabalhador é 

importante para a mensuração da sustentabilidade de institutos de pesquisa e inovação 

da área de tecnologia nuclear. 

Vantagens: esse indicador pode demonstrar que o nível de dose recebida pelo 

trabalhador está bem abaixo ou dentro do limite estabelecido pelos órgãos competentes, 

o que pode melhorar a percepção da população em relação a instalações nucleares.  

Limitações: é um indicador que demanda tempo, não sendo de fácil aferição.  
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5.3.2.2. Dimensão Econômica 

TEMA: DESEMPENHO FINANCEIRO 

E2: % de recursos financeiros provenientes de organismos mantenedores em relação 

aos recursos financeiros totais captados anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: o desempenho financeiro de uma 

instituição é relevante para a sustentabilidade econômica da instituição, pois ajuda na 

promoção de programas voltados para a sociedade e gestão ambiental.  Esse indicador é 

importante para a sustentabilidade uma vez que, partindo de pressuposto que quanto 

maior o recurso financeiro captado, maior será o serviço prestado para a sociedade. É 

também relevante uma vez que os recursos obtidos por organismos mantenedores são 

comparados com os recursos de fomento e passam por avaliações de pares que analisam 

a qualidade e importância dos trabalhos previstos e executados na instituição.  

Vantagens: esse indicador é de fácil obtenção. 

Limitações: dependendo do tamanho da instituição o indicador pode levar a um erro de 

interpretação. 

E3: % recursos financeiros provenientes de órgãos de fomento em relação aos recursos 

financeiros totais captados anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: um bom desempenho financeiro 

fornece instrumentos de orientação às instituições na concepção, elaboração, execução e 

avaliação dos projetos, que por sua vez podem contribuir também para que haja 

eficiência na utilização e na obtenção de recursos.  A atuação dessas agências de 

fomento se dá, em linhas gerais, sob duas formas principais: o investimento na 

formação de recursos humanos qualificados, por meio da concessão de bolsas de estudo 

e o fomento direcionado ao funcionamento dos cursos de pós-graduação, ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa ou ao apoio institucional, visando contribuir 

com a sustentabilidade. A captação de recursos com as agências nacionais de fomento 

para o desenvolvimento e execução de pesquisas pode permitir a manutenção do 

financiamento de projetos o que, diga-se de passagem, constitui um indicador de 

sustentabilidade institucional relevante para a manutenção da mesma. 

Vantagens: é um indicador de fácil obtenção. 
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Limitações: dependendo do tamanho da instituição o indicador pode levar a um erro de 

interpretação. 

5.3.2.3. Dimensão Sociocultural 

Tema: Trabalho e rendimento 

SC4: % dos trabalhadores contratados por nível de escolaridade (médio, técnico e 

superior), faixa etária e gênero na comunidade local em relação ao número total de 

empregos diretos disponibilizados pelo IPIATN. Permite aferir até que ponto a 

instituição valoriza a mão-de-obra local. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: contratar indivíduos da comunidade 

local é importante para a sustentabilidade, principalmente porque a geração de emprego 

é uma variável importante para a qualidade de vida da sociedade em geral. Este 

indicador avalia quanto o setor da tecnologia nuclear está colaborando com geração de 

renda da população local. 

Vantagens: trata-se de outro indicador de fácil obtenção, variável ao longo do tempo, 

para aferir as relações entre a instituição e a comunidade. 

Limitações: no Brasil, os institutos de pesquisa nuclear são geridos pelo Governo 

Federal, por isso a maioria das contratações, embora tenha contratação terceirizada, é 

por meio de concursos públicos. Neste caso, pode diminuir a mão-de-obra local para a 

contratação elevar uma interpretação errônea do indicador. 

TEMA: EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

SC14: - % de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino superior na área nuclear 

ou afins em relação ao número total de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino 

superior disponíveis na região do entono do IPIATN. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: este indicador mede a oferta 

potencial de novos profissionais da área nuclear ou afins dos níveis técnicos e superior 

sendo influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e por políticas 

educacionais do ensino técnico e superior importante para avaliar a sustentabilidade 

social da instituição. 

Vantagens: é um indicador de fácil aferição. 
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Limitações: a instituição pode não ter recurso financeiro e pessoal capacitado para 

realizar este tipo de treinamento. 

Tema: Percepção do Risco 

SCP7: % de habitantes que associam energia nuclear ao gerenciamento adequado de 

rejeitos radioativos em relação ao número total de habitantes existentes na região do 

entorno do IPIATN.  

Relevância para o desenvolvimento sustentável: gerenciar o armazenamento dos 

rejeitos radioativos gerados de maneira segura é de suma importância para a segurança 

da população e do meio ambiente. Trabalhar com a percepção da população torna-se 

relevante para os institutos de pesquisa nuclear uma vez que, por meio da percepção da 

população, pode-se melhorar a relação de um instituto de pesquisa e inovação da área de 

tecnologia nuclear com a comunidade. Essa relação com iniciativa de programas de 

comunicação social, por exemplo, educação ambiental, entre outras, pode-se levar o 

instituto a programas que auxiliam no processo de sustentabilidade desses institutos. Por 

meio desse indicador é possível desenvolver metodologias participativas que ajudem o 

instituto a ser cada vez mais sustentável. Esse indicador contribui para uma comunidade 

mais participativa, sendo esse, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Vantagens: trata-se de um indicador importante, variável ao longo dos anos, que tem 

como principal virtude o olhar da comunidade. Esse indicador poderá ajudar a 

instituição a compreender a percepção que a comunidade possui, podendo melhorar a 

comunicação entre a instituição e a comunidade.   

Limitações: a imagem fornecida por alguns entrevistados nem sempre pode ser definida 

como negativa ou positiva. Dependendo da forma que o questionário for elaborado, 

poderá levar o entrevistado a responder aquilo que se quer, ou seja, a resposta pode ser 

tendenciosa. Por isso, a importância de se elaborar bem o questionário a ser aplicado. 

SCP8: % de habitantes que associam energia nuclear com melhoria de qualidade de 

vida em relação ao número total de habitantes existentes na região do entorno do 

IPIATN. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a melhoria da qualidade de vida é 

tema diretamente ligado à sustentabilidade. Avaliar a percepção da população em 
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relação à tecnologia nuclear e à qualidade de vida é de suma importância para 

demonstrar que a tecnologia nuclear pode proporcionar o bem-estar da sociedade em 

geral. Por meio desse indicador é possível desenvolver metodologias participativas que 

ajude o instituto a ser cada vez mais sustentável. Esse indicador contribui para uma 

comunidade mais participativa, sendo esse, um dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável.   

Vantagens: este é um indicador variável ao longo dos anos, que tem como principal 

virtude o olhar da comunidade. Esse indicador poderá ajudar a instituição a 

compreender a percepção que a comunidade possui, podendo melhorar a comunicação 

entre a instituição e a comunidade.   

Limitações: uma das limitações desse indicador é que as respostas são coletadas por 

meio de questionários sendo que a imagem fornecida por alguns entrevistados nem 

sempre pode ser definida como negativa ou positiva, dependendo da forma que o 

questionário for elaborado poderá levar o entrevistado a responder aquilo que se quer, 

ou seja, a resposta pode ser tendenciosa. 

SCP9: - % de habitantes que confiam na capacidade da ciência e tecnologia para 

garantir a segurança de energia nuclear em relação ao número total de habitantes 

existentes na região do entorno do IPIATN. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a confiança que a sociedade possui 

em um empreendimento corresponde ao grau de comunicação que a instituição possui 

com a comunidade.  Por meio desse indicador, podem-se desenvolver metodologias 

participativas que ajudem o instituto a ser cada vez mais sustentável. Pode contribuir 

para uma comunidade mais participativa e isso é um dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

Vantagens: trata-se de um indicador variável ao longo dos anos, que tem como 

principal virtude o olhar da comunidade. Esse indicador poderá ajudar a instituição a 

compreender a percepção que a comunidade possui, podendo melhorar a comunicação 

entre a instituição e a comunidade.  

Limitações: não é um indicador de fácil aferição, sendo que a imagem fornecida por 

alguns entrevistados nem sempre pode ser definida como negativa ou positiva. 
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Dependendo da forma que o questionário for elaborado, poderá levar o entrevistado a 

responder aquilo que se quer, ou seja, a reposta pode ser tendenciosa. 

SCP10: % da participação do público na tomada de decisões sobre as principais 

questões relacionadas à energia nuclear em relação ao número total de habitantes 

existentes na região do entorno do IPIATN. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a participação da população na 

tomada de decisões demostra a preocupação da instituição em se relacionar e perceber 

quais são os anseios que a comunidade possui. Por meio desse indicador podem-se 

desenvolver metodologias participativas que ajudem o instituto a ser cada vez mais 

sustentável. Pode contribuir para uma comunidade mais participativa e isso é um dos 

objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Vantagens: trata-se de um indicador importante, variável ao longo dos anos, que tem 

como principal virtude a interação da instituição com a comunidade. Esse indicador 

pode facilitar o acesso aos diversos setores da organização e apoiar os processos de 

tomada de decisão. 

Limitações: dependendo do tamanho da população em que o instituto está inserido 

pode levar uma interpretação errada se comparado com outras instituições que 

estiverem localizadas em uma grande metrópole, por exemplo. 

SCP11: - % de habitantes que associam energia nuclear ao gerenciamento inadequado 

de rejeitos radioativos em relação ao número total de habitantes existentes na região do 

entorno do IPIATN. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: gerenciar o armazenamento dos 

rejeitos radioativos gerados de maneira segura é de suma importância para a segurança 

da população e o meio ambiente. Trabalhar com a percepção da população se torna 

relevante para os institutos de pesquisa nuclear uma vez que, por meio da percepção da 

população, pode-se melhorar a relação de um instituto de pesquisa nuclear com a 

comunidade. Essa relação com iniciativa de programas de comunicação social, por 

exemplo, educação ambiental, entre outras, pode levar o instituto a programas que 

auxiliam no processo de sustentabilidade desses institutos. Por meio desse indicador, 

podem-se desenvolver metodologias participativas que ajudem o instituto a ser cada vez 
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mais sustentável. Esse indicador contribui para uma comunidade mais participativa, 

sendo esse, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Vantagens: trata-se de um indicador importante, variável ao longo dos anos, que tem 

como principal virtude o olhar da comunidade. Esse indicador poderá ajudar a 

instituição a compreender a percepção que a comunidade possui, podendo melhorar a 

comunicação entre a instituição e a comunidade.   

Limitações: a imagem fornecida por alguns entrevistados nem sempre pode ser definida 

como negativa ou positiva. Dependendo da forma que o questionário for elaborado 

poderá levar o entrevistado a responder aquilo que se quer, ou seja, a resposta pode ser 

tendenciosa. 

5.3.2.4. Dimensão Institucional 

TEMA: PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

Agrupamento (I15 – I17- I30): % de projetos desenvolvidos anualmente no IPIATN 

que acarretaram em produtos, patentes ou serviços de tecnologia para a sociedade em 

relação ao número total de projetos aprovados. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a mensuração do desempenho 

produtivo de uma instituição pública de pesquisa é de fundamental importância para sua 

gestão, mostrando o seu compromisso com a sustentabilidade (SOUZA et al., 2010). 

Vantagens: esse indicador permite avaliar o desempenho dos institutos no que diz 

respeito à melhora da qualidade de vida da população por meio dos serviços da 

tecnologia nuclear. 

Limitações: uma das limitações é que, muitas das vezes, para se ter o resultado de uma 

pesquisa que acarreta, por exemplo, em patente, leva-se tempo. Então, esse indicador 

pode ficar prejudicado. 

I32: % de trabalhos técnico-científicos interinstitucionais dentro da organização em 

relação ao total de trabalhos técnico-científicos publicados anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a produção técnico-científica 

permite analisar os trabalhos realizados em uma instituição. É relevante para o 
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desenvolvimento uma vez que, por essa produção, podem-se avaliar as pesquisas 

realizadas no âmbito da inovação e sustentabilidade.   

Vantagens: é de fácil obtenção, e permite perceber como os profissionais vêm se 

comprometendo com sua função dentro da instituição. 

Limitações: havendo outras tarefas na instituição que não geram produtos técnico-

científicos, por exemplo, inspeções, gerenciamento de questões de segurança da área 

nuclear etc, pode diminuir o número de publicações e pode levar a entender que a 

instituição não faz trabalhos relevantes. Outra questão é que muitas das vezes a pesquisa 

demanda tempo e os resultados podem demorar até ter dados consistentes para 

publicação. 

I44: % de projetos desenvolvidos anualmente no IPIATN que acarretaram em 

dissertações de mestrado e teses de doutorado em relação ao número total de projetos 

aprovados. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: um instituto de pesquisa é uma 

extensão da sociedade que pode estimular comportamentos e atitudes baseadas em 

valores que promovam uma sociedade mais sustentável. A quantidade e qualidade de 

teses e dissertações acarretam na promoção da busca de uma sociedade mais igualitária, 

logo mais sustentável. 

Vantagens: trata-se de um indicador de fácil obtenção, podendo variar ao longo dos 

anos. 

Limitações: a instituição, por depender em grande parte de verbas públicas, muitas 

vezes não possui um número de bolsas de fomento à pesquisa para atender ao grande 

número de alunos que tendam ingressar para desenvolver seus trabalhos de mestrado e 

doutorado. Essa demanda é mais crítica em períodos de crise, já que a falta de empregos 

no mercado de trabalho faz com que os jovens se interessem mais ainda pela área 

acadêmica. 

TEMA: CULTURA DE SEGURANÇA NUCLEAR 

I39: % de funcionários que receberam treinamentos sobre segurança nuclear em relação 

ao total de funcionários existentes no IPIATN. 
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Relevância para o desenvolvimento sustentável: é um indicador de relevância para a 

qualificação profissional dos funcionários, na medida em que reserva um percentual de 

recurso para essa área. A segurança do trabalho está enquadrada no conceito de 

sustentabilidade institucional, pois ela foi gerada para que as empresas e instituições 

mantenham a qualidade de vida de seus funcionários e as preserve, obrigatoriamente, 

dentro das leis trabalhistas.  

Vantagens: trata-se de um indicador de fácil obtenção, podendo variar ao longo dos 

anos. 

Limitações: a instituição pode não ter recurso financeiro e pessoal capacitado para 

realizar este tipo de treinamento. 

I41: % de seminários/palestras realizados (as) sobre segurança nuclear em relação ao 

número total de seminários/palestras realizados (as) anualmente. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: esse indicador mostra a relação que 

a instituição tem com os seus funcionários e a comunidade, destacando serviços e 

atividades como palestras de esclarecimento para entidades representativas e 

comunidades da região de sua atuação, campanhas de divulgação e de esclarecimento 

sobre a tecnologia nuclear, discussões com as comunidades e audiências públicas. 

Vantagens: trata-se de um indicador de fácil obtenção, podendo variar ao longo dos 

anos. 

Limitações: a instituição pode não ter recursos financeiro e pessoal suficientes para 

realizar seminários e palestras para o público que vive no seu entorno, bem como para 

os seus funcionários. 

TEMA: SATISFAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 

I47: % de reclamações em relação ao número total de projetos e serviços prestados para 

clientes externos. 

Relevância para o desenvolvimento sustentável: a qualidade do serviço e a satisfação 

do cliente são pontos fundamentais para um modelo de gestão que busquem a qualidade 

uma boa relação com o cliente. Um bom relacionamento com o cliente cria uma visão 
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de que a instituição é séria e tende a se manter por muito tempo o que proporciona um 

planejamento sustentável da geração. 

Vantagens: trata-se de um indicador de fácil obtenção, podendo variar ao longo dos 

anos. 

Limitações: esse indicador pode ser prejudicado caso não seja reportado à pessoa 

responsável as reclamações e dessa forma não permitir a identificação do problema. 

5.4. Resultados das questões aplicadas nas entrevistas realizadas na região 

circunvizinha ao CDTN a partir da experiência com o método Delphi 

As entrevistas foram realizadas aleatoriamente, em geral em ambiente público, bares, 

farmácia, academias, etc, e, em menor grau, diretamente na casa do entrevistado e 

associação de bairro, com duração aproximada de 15 a 30 minutos. Faz-se aqui uma 

análise minuciosa das informações dos dados coletadas nas entrevistas.  

5.4.1. Características dos entrevistados 

Como mostrado no Gráfico 2, o número de mulheres entrevistadas foi superior ao 

número de homens, ou seja, 59,2% e 40,8%, respectivamente. 

Gráfico 2: Percentual de entrevistado segundo o gênero. 

 

A faixa etária, escolaridade, renda e tempo de residência dos entrevistados estão 

apresentados na Figura 8. Em relação à faixa etária percebe-se um equilíbrio entre as 
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faixas 15 até 30 anos (25,8%); 31 até 45 anos (28,3%); 46 até 60 anos (33,3%). A faixa 

etária maior que 60 anos corresponde a 12, 5%.  

Na Figura 8 é observada, também, a proporção de entrevistados em relação ao nível de 

escolaridade. O nível superior foi o mais frequente, correspondendo a 48, 3%, seguido 

da pós-graduação com 25,8%, médio com 22, 5%. Enquanto que aquelas pessoas com 

ensino fundamental e fundamental incompleto (FI) apresentaram o mesmo percentual, 

1,6%. Este resultado pode ser explicado pelo fato de que muitas das pessoas 

entrevistadas viverem nas circunvizinhanças da Universidade Federal de Minas Gerais 

e, portanto, podem ser professores, estudantes e funcionários.  

A maioria dos entrevistados situa-se na renda de 1 até 5 salários mínimos, que 

corresponde a 43,3%, seguido do valor da renda de 5 até 10 salários mínimos (22,5%). 

A terceira renda mais citada foi a de 10 até 15 salários mínimos (12,5%). Os indivíduos 

que responderam possuir renda de até um salário mínimo correspondem a 10% da 

amostra e aqueles com 15 até 20 salários mínimos e maior que 20 salários mínimos 

possuem um percentual de 5, 8% cada. O item “tempo de residência” foi o que mais 

apresentou um equilíbrio nas respostas. 

Figura 8: Percentual dos entrevistados em relação a faixa etária, escolaridade, renda e 

tempo de residência. 
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5.4.2. Conhecimento dos entrevistados sobre a existência de instituto de pesquisa e 

inovação da área de tecnologia nuclear (IPIATN) próximo a sua residência 

Ao observar a Figura 9, constata-se que 60,8% dos entrevistados não tinham 

conhecimento da existência de um IPIATN próximo a sua residência. Enquanto que 

39,2% tinham conhecimento.  Por meio desse resultado, pode-se afirmar que apesar da 

existência de uma instalação construída há décadas, a população ainda não tem 

conhecimento dela, ou seja, o mesmo problema persiste, levando à hipótese de uma 

falha na política de comunicação de risco da área nuclear. Esse resultado vai ao 

encontro com o estudo feito por Ayllon (2016) que realizou uma pesquisa no munícipio 

de Iperó, SP, sobre a implementação do RMB e aceitação pública, no qual foi 

constatado que a maioria dos indivíduos entrevistados afirmou desconhecer a 

implementação do RMB na região de Iperó.  

Dos entrevistados que tinham conhecimento, apenas 21% visitou o IPIATN que, nesse 

caso, é o CDTN. Do total dessas visitas 40% responderam que o motivo foi devido a 

participação de cursos oferecidos pelo CDTN e a assistir defesas de mestrado e 

doutorado. Os outros motivos, que correspondem a 60% respondeu que a visitação se 

deu para apresentar alguma palestra e visitar instalações do CDTN. 

  



  

146 
 

Figura 9: Percentual dos entrevistados que sabiam da existência de um IPIATN, que 

visitaram e o motivo da visita. 

 

Por fim, o baixo percentual de visitação ao CDTN pode indicar uma ação não-proativa 

da instituição em convidar a comunidade para mostrar as atividades realizadas no 

CDTN, podendo, por meio desse resultado, aferir para a necessidade de uma melhor 

divulgação das atividades desenvolvidas na instituição. Outro fato importante, é que 

esse resultado vai ao contrário do trabalho realizado por Viana (2012) no qual 

entrevistou indivíduos que residiam próximos a uma mineração e que a maioria da 

população entrevistada tinha visitado ou participado de atividades desenvolvidas pela 

mineradora. Sabe-se que temas como mineração, assim como nuclear, são polêmicos, 

por isso a comparação.  

5.4.3. Percepção dos entrevistados em relação a um IPIATN 

O Gráfico 3 apresenta o resultado da pergunta relacionada a primeira imagem que vem 

em mente quando se reporta a um IPIATN. Do total, 47,5% dos entrevistados possuem 

uma imagem negativa, 46,6% possuem uma imagem positiva, enquanto que 5,8% 

responderam que não possuem nenhuma imagem, ou seja, se mostraram indiferentes.  
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Gráfico 3: Percentual dos entrevistados segundo a percepção de um IPIATN. 

 

Bombas atômicas, armas nucleares, guerras e poluição radioativa foram as respostas 

mais citadas entre os entrevistados que possuem uma imagem negativa. Laboratórios de 

ponta e desenvolvimento tecnológico para a saúde foram as repostas decorrentes à 

formação de uma imagem positiva. 

A Figura 10 mostra o percentual da percepção em relação a um IPIATN por gênero e 

por escolaridade. 

Mais de 30% do gênero feminino tem uma imagem negativa em relação a um IPIATN 

contra 20,8% do gênero masculino. A mesma coisa acontece para a imagem positiva 

(59,2% das mulheres tem uma imagem positiva contra 40,8% dos homens). Aqueles que 

responderam ser indiferentes correspondem a 1,6% do gênero feminino e 4,1 do gênero 

masculino. 
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Figura 10: Percentual dos entrevistados em relação a percepção e gênero e percepção e 

escolaridade. 

 

Diante desse resultado, pode-se afirmar que as mulheres, de uma maneira geral, se 

sentem mais inseguras em relação à área nuclear.  Estudos como o de Huhtala e Remes 

(2014) ressalta esse resultado, no qual esses autores afirmam que, em particular, as 

mulheres geralmente relatam perceber uma maior probabilidade de consequências 
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negativas em relação a tecnologia nuclear, contribuindo para a formação de uma 

imagem negativa para qualquer empreendimento que envolva a energia nuclear. 

Em relação às variáveis percepção e escolaridade obteve-se os seguintes resultados: 

28,3% dos entrevistados que possuem uma imagem negativa são do nível superior, 

seguido por 14,1% do nível médio e 8,3% possui pós-graduação. Enquanto que 48,3% 

daqueles que associam um IPIATN a imagem positiva é do nível superior seguido de 

25,8% de pós-graduação e 14,1% é do nível médio. Pode-se afirmar que um número 

razoável de pessoas com ensino superior e pós-graduação possuem uma imagem 

positiva em relação a um IPIATN, isso é porque quanto maior o grau de escolaridade 

melhor a imagem que o indivíduo possui de um instituto nuclear, como mostra a 

pesquisa de Monteiro (2013).  

A Figura 11 trata da relação da percepção por faixa etária e renda. Ao cruzarmos as 

variáveis “percepção e faixa etária” percebe-se há um equilíbrio etário no parâmetro 

“Indiferente”. Dos 15 aos 60 anos há uma clara tendência de aceitação quanto mais 

velho for o indivíduo. No entanto, aqueles com idade “maior que 60 anos” se mostraram 

temorosos, talvez porque os mais velhos sejam mais bem ou mal informados.  

A partir da Figura 11 pode-se nota-se que aqueles que se situam entre a renda de 1 a 15 

salários possuem uma imagem positiva no que diz respeito a um IPIATN. Enquanto que 

aqueles que encontram-se nos parâmetros “Até 1 salário mínimo”, “15-20 salários 

mínimos”, “maio que 20 salários mínimos” tentem a ser mais negativo, talvez pelo fato 

de serem mais bem ou mal informados. 
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Figura 11: Percentual dos entrevistados em relação a percepção por faixa etária e renda. 

 

5.4.4. Sustentabilidade 

Na Tabela 2 encontra-se o percentual dos entrevistados em relação a relevância da 

sustentabilidade ambiental de um IPIATN. 
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Tabela 2: Percentual dos entrevistados em relação à relevância da sustentabilidade 

ambiental de um IPIATN. 

 

Nota-se que a maioria dos entrevistados entende que todos os itens propostos para a 

votação são relevantes para a sustentabilidade ambiental. O LAN foi o que mais obteve 

resposta positiva. Esse resultado pode ser atribuído ao fato de que o licenciamento 

ambiental é um tema bastante difundido na mídia ultimamente, levando a uma 

familiarização do assunto para a população. Outra hipótese é que os entrevistados 

entendem que o licenciamento ambiental garante os demais itens. É interessante 

mencionar que o PGRNR foi o que obteve menor percentual da categoria “sim”, isso se 

deve ao fato de que o excesso de preocupação com questões radioativas ofusca a 

preocupação com os resíduos convencionais, o que não pode acontecer uma vez que, 

muitos desses resíduos, se descartados de forma inadequada, podem prejudicar e muito 

o meio ambiente.  

Outro ponto importante é que para essa questão apresentada poucos entrevistados não 

souberam ou não quiseram responder.  

A preocupação com as questões ambientais vem crescendo nos últimos anos. Como 

mostra a pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2012, na qual se 

constatou que o brasileiro começa a tomar consciência sobre a importância de sua 

participação em relação a questões ambientais. Os resultados da pesquisa sobre o tema, 

concluíram que a amostragem revela que a população percebe a descentralização da 

responsabilidade em relação ao meio ambiente. A pesquisa revelou, também, que 

conceitos como desenvolvimento sustentável e biodiversidade já fazem parte do 

repertório de quase metade da população brasileira (47%) (MMA, 2016). 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Sim 115 95,8 116 96,6 114 95 110 91,7 106 88,3 117 97,5 118 98,4

Não 3 2,5 2 1,7 4 3,3 4 3,3 5 4,2 1 0,8 1 0,8

Não Sei 2 1,7 2 1,7 2 1,7 6 5 9 7,5 2 1,7 1 0,8

Total 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100

QAR= avaliar qualidade do ar

QÁGUA= avaliar qualiade das águas

PGTMR = elaborar programa de gerenciamento de transporte  de materiais radioativos

PMRA= elaborar programa de monitoração radiológica ambiental

PGRNR= elaborar programa de gerenciamento de resíduos não-radioativos

PGRR= elaborar programa de gerencimanto de rejeitos radioativos

LAN= opere com linceça ambiental e nuclear

LANQAR QÁGUA PGTMR PMRA PGRNR PGRR
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Em relação ao desempenho econômico, mais de 70% dos entrevistados acreditam que 

ele é relevante para mensurar a sustentabilidade de um IPIATN. Enquanto que 22,5% 

não quiseram ou não souberam opinar e 4,2% acreditam que não é importante (Ver 

Gráfico 4).  

Percebe-se, nesse caso, que houve um percentual alto em relação da categoria “sim” em 

relação a categoria “não sei”.  A esse fato pode-se atribuir a familiarização do tema 

ambiental, que está mais debatido na mídia – maior formadora de opinião. 

Gráfico 4: Percentual dos entrevistados em relação a relevância do desempenho 

econômica para a sustentabilidade econômica de um IPIATN. 

 

O Gráfico 5 representa o percentual dos entrevistados em relação à relevância da 

produção técnico-científica para mensurar a sustentabilidade institucional de um 

IPIATN. Mais de 80% responderam que a produção técnico-científica é relevante. O 

percentual daqueles entrevistados que não souberam ou não quiseram opinar foi de 

15,9% e apenas 0,8% responderam que não é importante. Se compararmos esses 

resultados com o do Gráfico 4, pode-se afirmar que os entrevistados acreditam que a 

produção técnico-científica é mais importante que a o desempenho econômico para a 

sustentabilidade. 
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Gráfico 5: Percentual dos entrevistados em relação à relevância da produção técnico-

científica para mensurar a sustentabilidade institucional de um IPIATN. 

 

5.4.5. Entorno qualificado 

A Tabela 3 apresenta a relação das respostas da questão da qualificação do entorno em 

relação aos bairros.  

Tabela 3: Percentual dos entrevistados que considera ou não a população do entorno 

qualificada para trabalhar em um IPIATN em relação ao bairro. 

 

Não

Não sei

Sim

Relevância

83,3%

15,8%

0,8%

Bairros Sim Não Não sei
%  de entrevistados 

por bairro

Bandeirantes 13,1% 30,4% 56,5% 19,2%

Caiçaras  25,0% 12,5% 62,5% 8,3%

Castelo 25,0% 12,5% 62,5% 6,7%

Engenho Nogueira 25,0% 12,5% 62,5% 6,6%

Itapoã 0,0% 14,3% 85,7% 5,8%

Jaraguá 0,0% 20,0% 80,0% 8,3%

Nova Esperança 57,1% 14,3% 28,6% 5,8%

Ouro Preto 10,0% 30,0% 60,0% 8,3%

Paquetá 25,0% 25,0% 50,0% 7,0%

Santo André 50,0% 37,5% 12,5% 6,6%


São Francisco 20,0% 0,0% 80,0% 8,1%

São Luíz 36,4% 0,0% 63,6% 9,2%

% da resposta 20,0% 59% 20,8% 100,0%
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Os entrevistados do bairro Nova Esperança são os que mais acreditam que as pessoas do 

entorno estão preparadas para trabalhar em um IPIATN. Conversando com esses 

respondentes, alguns alegaram que devido ao CDTN estar inserido dentro de uma 

universidade e próximo a bairros com poder aquisitivo elevado, como o São Luiz e 

Bandeirantes, as pessoas têm qualificação para trabalhar em institutos nucleares. Em 

relação à categoria “não”, o bairro Santo André foi o que mais contribuiu para essa 

resposta, seguido pelo bairro Bandeirantes. Alguns entrevistados alegaram que não 

conhecem pessoas que trabalham na área nuclear, então acreditam que pessoas que 

trabalham em um instituído nuclear são pessoas com formação muito específica. 

Observa-se que essas alegações demonstram o velho estigma de que a área nuclear é 

uma área muito fechada. Essas pessoas não têm o conhecimento de que profissionais 

como farmacêuticos, médicos, geógrafos, geólogos, químicos, biólogos, engenheiros, 

dentre outros, são profissionais que atuam na área nuclear. No que se refere à categoria 

“não sei”, os bairros com números de respondentes que não souberam ou não quiseram 

opinar foram Itapoã e São Francisco. Alguns alegaram que não sabiam responder por 

que não sabiam quais tipos de profissionais demanda a área nuclear.   

O Gráfico 6 apresenta o resultado do percentual dos entrevistados que considera ou não 

a população do entorno qualificada para trabalhar em um IPIATN.  Ao verificar os 

dados do Gráfico 6 observa-se que aproximadamente 60% dos entrevistados não 

souberam ou não quiseram opinar sobre a questão proposta. Enquanto que a categoria 

“não” e “sim” obteve 20% cada. 
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Gráfico 6: Percentual dos entrevistados que considera ou não a população do entorno 

qualificada para trabalhar em um IPIATN. 

 

5.4.6. Percepção da taxa de crescimento em torno de um IPIATN 

A Tabela 4 apresenta os percentuais das respostas dos entrevistados em relação a um 

aumento na taxa de crescimento da população próxima a um IPIATN por bairro. 

Observa-se que a categoria “excelente” foi apontada somente por indivíduos que 

residem nos bairros Itapoã e Paquetá. Em relação à categoria “boa” todos os bairros 

obtiveram respostas dos entrevistados, com destaque para os bairros Castelo, Caiçaras e 

Engenho Nogueira. A categoria “ruim” aparece em todos os bairros, em especial o 

bairro Santo André e Nova Esperança.  A categoria “muito ruim” aparece apenas nos 

bairros Bandeirantes, Engenho Nogueira e Ouro Preto. Enquanto que a categoria “não 

sei” aparece em quase todos os bairros, com exceção dos bairros Nova Esperança e 

Santo André. É interessante notar que os entrevistados desses dois bairros não 

demonstraram insegurança ao apontar que um aumento na taxa de crescimento da 

população é ruim. Muitos dos entrevistados desses bairros alegaram preocupação com a 

questão de segurança caso aumente a população do entorno, além de ocasionar um 

aumento no fluxo de veículos na região, dificultado o trânsito local, trânsito esse que já 

é considerado ruim. 
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Tabela 4: Percentual dos entrevistados segundo um aumento na taxa de crescimento da 

população próxima a um IPIATN por bairro. 

 

A Tabela 5 refere-se ao percentual dos entrevistados em relação a um aumento na taxa 

de crescimento da população próxima a um IPIATN por tempo de residência do 

entrevistado no seu bairro. Observa-se a que categoria “não sei” em quase todas as 

faixas estipuladas para o tempo de residência foi o que mais obteve maior percentual, 

com exceção da faixa de há mais de 41 anos de residência, que o maior percentual se 

concentrou na resposta ruim. O que era esperado, uma vez que quanto mais tempo o 

indivíduo reside no local mais ele conhece sua região e a ideia de pertencimento é muito 

mais forte.  

Tabela 5: Percentual dos entrevistados segundo um aumento na taxa de crescimento da 

população próxima a um IPIATN versus o tempo de residência. 

 

A Tabela 6 representa o percentual dos entrevistados em relação a um aumento na taxa 

de crescimento da população próxima a um IPIATN por escolaridade. Como não houve 

entrevistado que respondeu ser analfabeto, o percentual para essa variável será sempre 

Bairros Execelente Boa Ruim Muito ruim Não sei
%  de entrevistados 

por bairro

Bandeirantes 0,0% 26,1% 30,4% 13,0% 30,4% 19,2%

Caiçaras  0,0% 60,0% 20,0% 0,0% 20,0% 8,3%

Castelo 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 6,7%

Engenho Nogueira 0,0% 50,0% 25,0% 12,5% 12,5% 6,6%

Itapoã 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 57,1% 5,8%

Jaraguá 0,0% 40,0% 10,0% 0,0% 50,0% 8,3%

Nova Esperança 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 5,8%

Ouro Preto 0,0% 20,0% 0,0% 10,0% 70,0% 8,3%

Paquetá 12,5% 12,5% 25,0% 0,0% 50,0% 7,0%

Santo André 0,0% 37,5% 62,5% 0,0% 0,0% 6,6%


São Francisco 0,0% 30,0% 10,0% 0,0% 60,0% 8,1%

São Luiz 0,0% 18,2% 36,4% 0,0% 45,5% 9,2%

% da resposta 1,6% 34,2% 24,2% 4,2% 35,8% 100,0%

Categorias

Categorias Há menos de 3 3 até 10 11 até 20 21 até 40 Há mais de 41 
% de cada 

categoria

Execelente 0,0% 3,3% 0,0% 3,2% 0,0% 1,6%

Boa 31,8% 36,7% 30,0% 41,9% 14,3% 34,2%

Ruim 22,7% 26,7% 13,3% 22,9% 71,4% 24,2%

Muito ruim 0,0% 3,3% 6,7% 6,5% 0,0% 4,2%

Não sei 45,5% 30,0% 50,0% 25,8% 14,3% 35,8%

% da resposta 18,0% 25,0% 26,0% 26,0% 5,7% 100,0%

Tempo de Residência (anos)



  

157 
 

0%. Nota-se que a categoria “excelente” e “muito ruim” foi citada apenas pelos 

entrevistados com nível superior e pós-graduação. Enquanto que a categoria “boa” foi 

citada pelos entrevistados com nível de escolaridade médio, superior e pós-graduado. A 

categoria “ruim” foi citada por quase todos os níveis de escolaridade. Enquanto que a 

categoria “não sei” foi citada por quase todos os níveis de escolaridade com exceção do 

ensino fundamental incompleto. Nota-se também que a maioria dos entrevistados que 

responderam “não sei” foram aqueles que possuem pós-graduação. E aqueles que 

responderam “boa” são, na maioria, entrevistados com nível superior. 

Tabela 6: Percentual dos entrevistados em relação um aumento na taxa de crescimento 

da população próxima a um IPIATN versus escolaridade. 

 

Nota-se que existe muita divergência de opinião entre os indivíduos do mesmo grau de 

escolaridade. Por exemplo, no nível de graduados 10% acreditam que um crescimento 

populacional é ruim enquanto que outros 10% acreditam que seria bom. Outra questão 

interessante é que mesmo a maioria dos entrevistados ser de nível superior, aqueles que 

não souberam ou não quiseram opinar foi bem significativo no nível de pós-graduado.  

Ao analisar o Gráfico 7, observa-se que a maioria das categorias citadas pelos 

entrevistados foram: „Não sei” (35,8%) seguido pela resposta “Boa” (34,2%). A 

resposta “Ruim” obteve 24,2%. Enquanto que a resposta “Muito ruim” corresponde a 

4,2% e “Excelente” teve um percentual de 1,7%. 

  

Categorias Analfabeto
Fundamental 

incompleto
Fundamental Médio Superior Pós-graduação

% de cada 

categoria

Execelente 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 3,2% 1,6%

Boa 0,0% 0,0% 50,0% 26,0% 38,0% 39,0% 34,2%

Ruim 0,0% 100,0% 0,0% 33,3% 20,2% 16,1% 24,2%

Muito ruim 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 10,0% 4,2%

Não sei 0,0% 0,0% 50,0% 40,7% 36,2% 32,2% 35,8%

% da resposta 0,0% 2,0% 2,0% 23,0% 33,3% 41,0% 100,0%

Escolaridade
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Gráfico 7: Percentual dos entrevistados em relação um aumento na taxa de crescimento 

da população próxima a um IPIATN. 

 

Diante desse resultado observa-se que houve uma predominância de respostas “não sei” 

o que demonstra uma insegurança quanto à alteração da taxa de crescimento devido à 

existência de um IPIATN. Esta insegurança também pode ser observada pelo fato das 

duas categorias seguintes opostas “boa” e “ruim” serem as mais bem votadas. 

5.4.7. Principal efeito positivo de um IPIATN 

Na Tabela 7 estão representados os percentuais dos entrevistados em relação ao efeito 

positivo de um IPIATN para a região onde está instado versus escolaridade. Observa-se 

que os respondentes do nível fundamental incompleto acreditam que o maior efeito 

positivo de um empreendimento como o IPIATN é o benefício da educação, enquanto 

que aqueles com nível fundamental elegeram como efeito positivo o benefício para 

saúde e oportunidade de emprego. Nos demais níveis de escolaridade, percebe-se que o 

maior efeito positivo diz respeito à oportunidade de emprego. Essa resposta pode ser 

atribuída à crise financeira que o Brasil está vivendo. Então quando se fala em um 

empreendimento, geralmente as pessoas entendem que o mesmo pode gerar emprego, 

melhorando a qualidade de vida da população.   
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Tabela 7: Percentual dos entrevistados com relação ao efeito positivo de um IPIATN 

para a região onde está instalado por escolaridade. 

*AP: aumento populacional; BS: Benefícios para a saúde; OP: Oportunidade profissional; BE: Benefícios para a 

educação; NS: Não sei. 

A Tabela 8 apresenta a relação das respostas do efeito positivo de um IPIATN para a 

região onde está inserido por bairro dos entrevistados. Por meio dos resultados pode-se 

afirmar que em todos os bairros entrevistados as pessoas entendem que a oportunidade 

profissional é o que mais tem de efeito positivo em um empreendimento como o 

IPIATN. Trabalhos como o de Viana (2012) identificaram, por meio de entrevistas com 

a comunidade que residem próximo a uma mineração - empreendimento tão polêmico 

quanto a área nuclear -, que o maior benefício da mineração do ponto de vista dos 

entrevistados é a de geração de emprego, ou seja, oportunidade de trabalho.   

A categoria “BS” foi a segunda mais votada. Novamente volta-se a questão do Brasil ter 

certa carência em relação a investimentos para a saúde. Alguns entrevistados alegaram 

que quando pensam em um empreendimento como um IPIATN eles rementem em 

desenvolvimento de técnicas para a saúde e, dessa forma, melhorar qualidade de vida 

para a comunidade.  

  

Categorias* Analfabeto
Fundamental 

Incompleto
Fundamental Médio Superior Pós-graduação

% de cada 

categoria

AP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BS 0,0% 0,0% 50,0% 25,9% 17,2% 16,1% 19,2%

OP 0,0% 0,0% 50,0% 55,6% 56,9% 67,7% 58,3%

BE 0,0% 100,0% 0,0% 18,5% 22,4% 6,5% 18,3%

Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

NS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 9,7% 4,2%

% da resposta 0,0% 2,0% 2,0% 22,0% 49,0% 25,0% 100,0%

Escolaridade
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Tabela 8: Percentual dos entrevistados com relação ao efeito positivo de um IPIATN 

para a região onde está instalado por bairro. 

 

A Tabela 9 apresenta o percentual dos entrevistados com relação ao efeito positivo de 

um IPIATN para a região onde está instalado por renda. Observa-se que a categoria 

“OP” foi a que mais obteve percentual em todas as faixas de renda. É interessante 

mencionar que aqueles que declararam renda maior que 20 salários mínimos são os que 

mais associaram oportunidade profissional com efeito positivo. Uma das hipóteses 

provável é que esses, estando na faixa de escolaridade “superior” e “pós-graduação”, 

estão sempre em busca de melhores oportunidades profissionais, por se sentirem mais 

preparados para o mercado de trabalho.  

Tabela 9: Percentual dos entrevistados com relação ao efeito positivo de um IPIATN 

para a região onde está instado por renda. 

 

Bairros AP BS OP BE Outros NS
%  de entrevistados 

por bairro

Bandeirantes 0,0% 13,0% 56,5% 21,7% 0,0% 8,7% 19,2%

Caiçaras  0,0% 20,0% 50,0% 20,0% 0,0% 10,0% 8,3%

Castelo 0,0% 0,0% 62,5% 37,5 0,0% 0,0% 6,7%

Engenho Nogueira 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6%

Itapoã 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 5,8%

Jaraguá 0,0% 10,0% 70,0% 0,0% 0,0% 20,0% 8,3%

Nova Esperança 0,0% 14,3% 71,5% 14,3% 0,0% 0,0% 5,8%

Ouro Preto 0,0% 30,0% 40,0% 30,0% 0,0% 0,0% 8,3%

Paquetá 0,0% 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 0,0% 7,0%

Santo André 0,0% 37,5% 50,0% 12,5% 0,0% 0,0% 6,6%


São Francisco 0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 0,0% 8,1%

São Luiz 0,0% 27,3% 45,5% 27,3% 0,0% 0,0% 9,2%

% da resposta 0,0% 19,2% 58,3% 18,3% 0,0% 4,2% 100,0%

Categorias

Categorias Até 1 1 até 5 5 até 10 10 até 15 15 até 20 Maior que 20
% de cada 

categoria

AP 0,0% 0,0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BS 16,6% 19,2% 22,2% 13,3% 28,5% 14,2% 19,2%

OP 41,6 59,6 66,6 46,6 57,1 71,4 58,3

BE 33,3% 17,1% 11,2% 26,6% 14,2% 14,2% 18,3%

Outros 0,0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

NS 8,3% 3,8% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 4,2%

% da resposta 10,1% 43,3% 22,5% 12,5% 5,8% 5,8% 100,0%

Renda/salário (s) mínimo (s)
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O Gráfico 8 nos mostra que a maioria dos entrevistados considera que o maior efeito 

positivo de um IPIATN é a oportunidade profissional (OP) (58,3%.). O segundo efeito 

mais citado foi benefícios para saúde (BS) (19,2%) seguido de benefícios para a 

educação (BE) (18,3%). O percentual dos entrevistados que não soube ou não quis 

responder corresponde a 4,2%. Observa-se que a reposta “AP (aumento da população)” 

que corresponde a aumento populacional e a resposta “Outros” não foram escolhidas 

por nenhum dos entrevistados. Esse resultado vai ao encontro com os estudos de 

Monteiro (2012), no qual foi constatado, por meio de pesquisa de opinião que, do total 

dos entrevistados, 70% considerava que o maior benefício de uma instalação nuclear é a 

geração de emprego.   

Gráfico 8: Percentual dos entrevistados com relação ao efeito positivo de um IPIATN 

para a região onde está instalado. 

 

 

5.4.8. Percepção dos entrevistados em residir próximo a um IPIATN 

A Tabela 10 representa o percentual dos entrevistados segundo o sentimento de ameaça 

em relação a morar próximo de um IPIATN por bairro. Aqueles que se sentem muito 

ameaçados são entrevistados que residem nos bairros Caiçaras e Paquetá. Apenas 

entrevistados dos bairros Bandeirantes, Caiçaras, Nova Esperança e Ouro Preto 

responderam que se sentem ameaçados. A categoria “T” foi bastante expressiva, ou 

seja, na maioria dos bairros houve um percentual alto em relação a essa categoria. 

Itapoã, São Luiz e Castelo foram os bairros com maiores percentuais. Em relação à 

58,3%

4,2%

19,2%

18,3%

Categorias

Benefícios para a educação

Benefícios para a saúde

Oportunidade profissional

Não sei
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categoria “NS” houve um percentual 6% apenas, o que demostra uma segurança nas 

respostas dos entrevistados. 

Tabela 10: Percentual dos entrevistados em relação ao sentimento de ameaça em 

relação a morar próximo de um IPIATN por bairro. 

 

A Tabela 11 apresenta o percentual dos entrevistados, em relação ao sentimento de 

ameaça, em relação a morar próximo de um IPIATN por gênero e faixa etária. É 

possível observar que o percentual do gênero feminino que se sente ameaçado em 

residir próximo a um IPIATN é maior que o do gênero masculino. Como já 

mencionado, do total dos entrevistados, 60% são do gênero feminino. No entanto, mais 

de 24% dos entrevistados que responderam se sentem tranquilos em morar próximo a 

um IPIATN são do gênero masculino contra 21,7% do gênero feminino. Além do que 

7,2% das mulheres responderam que se sentem ameaçadas para apenas 2% dos homens. 

Esse resultado vai ao encontro com a pesquisa de Balžekienė (2007) em que o autor 

afirma que as mulheres tendem a ver uma instalação nuclear de forma mais negativa do 

que os homens, considerando o perigo que essa instalação representa para o meio 

ambiente e a saúde humana e preocupação pessoal com a segurança. Atitude mais 

negativa das mulheres e o sentimento de se sentirem ameaçadas em relação às 

tecnologias nucleares já foram mencionados por outros autores como, por exemplo, 

Sjoberg (2000). Outro ponto que merece destaque é em relação à categoria “NS”, no 

qual percebe que as mulheres se sentiram mais inseguras em responder a pergunta. 

Bairros MA A UPA T NPA NS
% de cada 

categoria

Bandeirantes 0,0% 8,7% 17,3% 52,2% 13,1% 8,7% 19,2%

Caiçaras   10,0% 10,0% 20,0% 40,0% 10,0% 10,0% 8,3%

Castelo 0,0% 0,0% 0,0% 62,5% 25,0% 12,5% 6,7%

Engenho Nogueira 0,0% 0,0% 50,0% 12,5% 12,5% 25,0% 6,6%

Itapoã 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 5,8%

Jaraguá 0,0% 0,0% 30,0% 50,0% 20,0% 0,0% 8,3%

Nova Esperança 0,0% 14,3% 28,5% 28,6% 28,6% 0,0% 5,8%

Ouro Preto 0,0% 20,0% 30,0% 30,0% 20,0% 0,0% 8,3%

Paquetá 12,5% 0,0% 37,5% 37,5% 0,0% 12,5% 7,0%

Santo André 0,0% 0,0% 62,5% 25,0% 12,5% 0,0% 6,6%


São Francisco 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 8,1%

São Luiz 0,0% 0,0% 18,2% 72,8% 9,0% 0,0% 9,2%

% da resposta 5,0% 1,7% 348,3% 14,2% 45,8% 5,8% 100,0%

Categorias
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Em relação à faixa etária, aqueles que se sentem mais tranquilos estão situados na idade 

de 46 até 60 anos, seguidos da faixa etária de 31 até 45 anos e 15 até 30 anos. As 

pessoas com idades entre 46 até 60 anos possuem mais tempo de residência, por isso o 

sentimento de tranquilidade. Indivíduos que residem há mais tempo, num mesmo lugar, 

estabelecem uma relação de segurança ao meio que vive.  

Tabela 11: Percentual dos entrevistados com relação ao sentimento de ameaça em 

relação a morar próximo de um IPIATN por gênero e faixa etária. 

 

Na Tabela 12 estão representados os percentuais dos entrevistados em relação ao 

sentimento de ameaça em relação a morar próximo de um IPIATN por escolaridade. 

Pode-se afirmar que os indivíduos entrevistados que possuem pós-graduação se sentem 

mais tranquilos em morar próximo a um IPIATN, seguidos daqueles que possuem 

ensino superior. No entanto, aqueles com menor nível de escolaridade se sentem mais 

ameaçados.   

Tabela 12: Percentual dos entrevistados em relação ao sentimento de ameaça em 

relação a morar próximo de um IPIATN por escolaridade. 

 

De acordo com o Gráfico 9, a maioria dos entrevistados sentem-se tranquilos em morar 

próximo de um IPIATN, ou seja, 45,8%. O segundo mais votado, 27,5% foi a resposta 

“UPA” que significa um pouco ameaçado. A resposta “NPA” corresponde a 15%. A 

Categorias
F M

% de cada 

categoria
15 até 30 31 até 45 46 até 60 Maior que 60

% de cada 

categoria

MA 1,4% 2,0% 1,7% 0,0% 0,0% 2,5% 6,6% 1,7%

A 7,2% 2,0% 5,0% 6,4% 5,8% 2,5% 6,6% 5,0%

UPA 33,8% 18,3% 27,5% 38,7% 29,4% 25,0% 6,6% 27,5%

T 36,6% 59,2% 45,8% 38,7% 44,1% 50,0 58,3% 45,8%

NPA 14,1% 14,2% 14,2% 9,6% 14,7% 17,5% 13,3% 5,8%

NS 7,0% 4,0% 5,8% 6,4% 5,8% 2,5% 13,3% 14,2%

% da resposta 59,2% 40,8% 100,0% 25,8% 28,3% 33,3% 12,5% 100,0%

Gênero Faixa etária

Categorias Analfabeto
Fundamental 

Incompleto
Fundamental Médio Superior Pós-graduação

% de cada 

categoria

MA 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 1,7%

A 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 1,7% 9,6% 5,0%

UPA 0,0% 50,0% 50,0% 37,0% 27,60% 16,1% 27,5%

T 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 50,0% 54,8% 45,8%

NPA 0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 12,1% 16,3% 14,2%

NS 0,0% 0,0% 50,0% 3,7% 6,9% 3,2% 5,8%

%  de resposta 0,0% 1,7% 1,7% 22,50% 48,33% 25,8% 100,0%

Escolaridade
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reposta “A” corresponde a 5% e “MA” teve um percentual de 1,6%. Aqueles que 

responderam “NS” correspondem a 5%. 

Gráfico 9: Percentual dos entrevistados em relação ao sentimento de ameaça em 

relação a morar próximo de um IPIATN. 

 

MA= Muito ameaçado; A= Ameaçado; UPA= Um pouco ameaçado; T= Tranquilo; NPA= Nem um pouco ameaçado 

NS= Não sei. 

Esse resultado é relevante para a tecnologia nuclear, uma vez que mostra que sua 

aceitabilidade vem melhorando em relação a estudos anteriores. Esse resultado pode ser 

atribuído ao grau de escolaridade, já que a maioria dos entrevistados possui nível 

superior. E, como afirmou Monteiro (2013), quanto maior o grau de escolaridade maior 

a aceitação de uma instalação nuclear. 

5.4.9. Relevância de um IPIATN 

A Figura 12 apresenta os resultados das questões relacionadas à percepção dos 

benefícios e riscos da tecnologia nuclear. Mais de 70% dos entrevistados acreditam que 

os benefícios da tecnologia nuclear são maiores que seus riscos. Apenas 10,8% 

responderam que não são maiores que seus riscos e 13,3% não souberam ou não 

quiseram opinar. 

No que se refere à maior vantagem da tecnologia nuclear, mais de 50% dos 

entrevistados responderam que a maior vantagem é o avanço na área médica e 
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biológica. Outros 34% responderam que a maior vantagem é a evolução tecnológica na 

área industrial. Em relação à área ambiental, somente 5% dos entrevistados respondem 

que essa seria a maior vantagem da tecnologia nuclear. Dos entrevistados, apenas 3,3% 

não souberam ou não quiseram opinar e 0,8% acreditam não existir benefício algum. 

Dos entrevistados, 1,6% não opinou por nenhuma vantagem colocada e optou por 

colocar outros: evolução tecnológica na área ambiental, industrial, médica e biológica.  

Figura 12: Percentual dos entrevistados que percebem os benefícios e riscos da 

tecnologia nuclear. 

 

No que se refere à divulgação dos benefícios e riscos da tecnologia nuclear ser mais 

bem divulgados 96,7% dos entrevistados acreditam que deveriam ser mais bem 

divulgados e apenas 2,5% responderam que não, enquanto que 0,8% não souberam ou 

não quiseram opinar. 

Mesmo os entrevistados considerando que os benefícios da tecnologia nuclear são 

maiores que os riscos, os mesmos foram taxativos ao responderem que esses benefícios 

e riscos não são bem divulgados, evidenciando uma falha na comunicação de risco da 

área nuclear. 
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5.4.10. Segurança nuclear 

De acordo com a Tabela 13 as mulheres confiam mais que os homens quando o assunto 

é o conhecimento tecnológico atual para se construir um IPIATN. E os homens também 

se mostraram mais inseguros em opinar. Em relação à faixa etária, aqueles entrevistados 

que estão na faixa 15 até 30 anos, são os que menos confiam na tecnologia atual. 

Enquanto que aqueles que estão na faixa etária de 46 até 60 anos são os que mais 

confiam.  

Tabela 13: Percentual dos entrevistados que responderam se o conhecimento 

tecnológico atual é confiável ou não por gênero e faixa etária. 

  

Em relação ao grau de escolaridade pode-se afirmar, como mostra a Tabela 14, que a 

maioria dos entrevistados, independendo do seu nível escolar, acreditam no 

conhecimento atual para que se possa construir, de forma confiável, um IPIATN. Esse 

resultado é interessante, pois mesmo algumas pessoas respondendo que se sentem 

ameaçadas ou pouco ameaçadas em residir próximas a um IPIATN, elas confiam no 

conhecimento tecnológico. Esse resultado evidencia o quanto as pessoas ainda são 

inseguras em relação às questões nucleares.  

Tabela 14: Percentual dos entrevistados que responderam se o conhecimento 

tecnológico atual é confiável ou não por escolaridade. 

 

O Gráfico 10 apresenta o resultado em forma de porcentagem das respostas dos 

entrevistados em relação à confiança na tecnologia atual para se construir de forma 

segura um IPIATN. Do total dos entrevistados, 57% responderam que sim, enquanto 

F M
% de cada 

categoria
15 até 30 31 até 45 46 até 60 Maior que 60

% de cada 

categoria

Sim 97,1% 95,9% 96,6% 93,6% 100,0% 97,5% 93,3% 96,6%

Não 1,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,8%

Não sei 1,4% 4,0% 2,5% 6,4% 0,0% 0,0% 6,6% 2,6%

% da resposta 59,2% 40,8% 100,0% 25,8% 28,3% 33,3% 12,5% 100,0%

Gênero Faixa etária

Categorias Analfabeto
Fundamental 

Incompleto
Fundamental Médio Superior Pós-graduação

% de cada 

categoria

Sim 0,0% 100,0% 100,0% 96,3 96,6 96,8 96,6%

Não 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,20% 0,8%

Não sei 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 3,4% 0,0% 2,6%

% da resposta 0,0% 1,7% 1,7% 22,50% 48,33% 25,8% 100,0%

Escolaridade
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que 30,8% não souberam ou não quiseram opinar. Enquanto que 11,7% não acreditam 

que a tecnologia atual é confiável para se construir de forma segura um IPIATN. 

Gráfico 10: Percentual dos entrevistados que acreditam ou não que o conhecimento 

atual é suficientemente confiável para que se possa construir de forma segura um 

IPIATN. 

 

 

5.4.11. Credibilidade 

Foi avaliada a credibilidade do Ministério Público, Governo, órgão regulador (CNEN), 

ambientalistas, jornalistas/mídia e universidade e/ou centros de pesquisa para falar a 

respeito da tecnologia nuclear. O Gráfico 11 apresenta os resultados dessa credibilidade. 

Dentre as instituições/órgãos listados no questionário aquelas que mais se destacaram na 

preferência dos entrevistados para falar sobre a tecnologia nuclear foram: CNEN, com 

um percentual de alta credibilidade de 80,8% e Universidade e/ou Centros de Pesquisa 

com um percentual de credibilidade de 80%.  

Em contra-partida, as instituições/órgãos que apresentaram menor credibilidade frente 

aos entrevistados foram: o Governo com 49,2%, seguido dos jornalistas/mídia (46,7%) 

e Ministério público com 38%. Esse resultado vai ao encontro com o cenário atual em 

que o Brasil se encontra. Esse descrédito do Governo e do Ministério público acaba 

prejudicando os empreendimentos da área nuclear, podendo ser prejudicial em uma 

eventual campanha de esclarecimento público. 

Não

Não Sei

Sim

é confiável?

tecnológico atual

O conhecimento

57,5%
30,8%

11,7%
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O fato dos resultados apontarem para a CNEN e universidades e/ou centros de pesquisa 

como sendo os mais confiáveis para falar a respeito da energia nuclear acena para a 

necessidade de desenvolver dentro dessas instituições programas que auxiliem na 

melhoria da aceitação da tecnologia nuclear.  

Gráfico 11: Percentual dos entrevistados em relação à credibilidade das 

instituições/grupos para falaram a respeito da tecnologia nuclear. 

 

De acordo com Ferreira e Soares (2012) a aceitação pública de um empreendimento 

nuclear é resultado de um longo trabalho. Todavia, a principal preocupação do órgão 

regulador deve ser a obtenção da confiança do público em todo o processo. Para isso, 

alguns aspectos como clareza e Comunicação bem formulada são fundamentais para 

uma boa aceitação por parte da comunidade local ou vizinha a um empreendimento 

nuclear. 

5.4.12. Capacidade dos meios de comunicação para divulgar informações a respeito 

da tecnologia nuclear 

Por meio do Gráfico 12 é possível afirmar que dentre os meios de comunicação listados 

no questionário, aqueles citados como sendo mais capacitados para divulgar 

informações a respeito da tecnologia nuclear foram: todos os meios de comunicação 

desde que assessorados pelos órgãos competentes (81,7%), profissionais especializadas 

Questão 16A Questão 16B Questão 16C

Questão 16D Questão 16E Questão 16F

44,2%

38,3%

17,5%

49,2%

37,5%

13,3%

80,8%

18,3%

0,8%

45,8%

32,5%

21,7%
46,7%

43,3%

10,0%

80,0%

17,5%

2,5%

Ministério público Governo Órgão regulador (CNEN)

Ambientalistas Jornalistas/mídia Universidades e/ou Centros de pesquisa
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(75%) e aulas nas universidades (75%), nesta ordem. Aqueles que apresentaram menor 

capacidade foram: revistas (28,3%) e internet (28,3%). 

A partir desse resultado pode-se afirmar que a população percebe que as informações a 

respeito da tecnologia nuclear são mais bem divulgadas quando feita por pessoas 

capacitadas tendo um cunho científico.  

Gráfico 12: Percentual dos entrevistados em relação à capacidade dos meios de 

comunicação para divulgar informações a respeito da tecnologia nuclear. 

 

5.4.13. Principais motivos do medo da tecnologia nuclear 

A Tabela 15 apresenta o percentual dos entrevistados que responderam os principais 

motivos do medo da tecnologia nuclear por gênero e faixa etária. Verifica-se que 45% 

das mulheres responderam que o maior motivo do medo se deve aos acidentes ocorridos 

em usinas nucleares e 43% do medo é pela falta de informação. Para os homens os 

maiores motivos são falta de informação (33%) e pelos acidentes ocorridos em usinas 

nucleares (30,8%). Ao verificar as faixas etárias percebe-se que a maioria entende que 

falta de informação e acidentes ocorridos em usinas nucleares são os maiores 

causadores do medo da tecnologia nuclear, com exceção da faixa etária de maior que 60 

anos que entende que o potencial de uso bélico da tecnologia nucelar causa mais medo 

que a falta de informação.  
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Questão 17D Questão 17E Questão 17F
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Tabela 15: Percentual dos entrevistados que responderam os principais motivos do 

medo da tecnologia nuclear por gênero e faixa etária. 

 
SI= Por ela ser invisível 

DPUB= Devido ao seu potencial uso bélico 

PAOUN= Pelos acidentes ocorridos em usinas nucleares 

FI= Falta de informação 

FCTPRB= Falta de confiança nos três poderes da República Brasileira 

Em relação à escolaridade, observa-se na Tabela 16 que os resultados foram bastante 

similares. Em geral, a maioria das pessoas em todos os níveis de escolaridade, 

entenderam que os maiores causadores do medo da tecnologia nuclear são a falta de 

informação e devido aos acidentes ocorridos em usinas nucleares. 

Tabela 16: Percentual dos entrevistados que responderam os principais motivos do 

medo da tecnologia nuclear por escolaridade. 

 

Os resultados apresentados trazem uma uniformidade de opiniões quanto aos motivos 

do medo da tecnologia nuclear, tanto por gênero, faixa etária e escolaridade. A educação 

parece ser uma variável fundamental para a descrença no conhecimento técnico, não 

sendo, entretanto, o único fator.  Alguns respondentes declaram que escolheram esses 

motivos pelo fato de ter medo da omissão e informações tardias em caso de acidentes 

por parte do Governo que tende a esconder as reais informações.   

Por fim, os resultados identificaram que os acidentes em usinas nucleares e a falta de 

informação pode ser um obstáculo para a tomada de decisão referente à tecnologia 

Categorias
F M

% de cada 

categoria
15 até 30 31 até 45 46 até 60 Maior que 60

% de cada 

categoria

DPUB 61,6% 38,4% 16,2% 20,5% 23,1% 35,9% 20,5% 16,3%

FCTPRB 80,0% 20,0% 4,2% 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 4,2%

FI 56,7% 43,3% 37,5% 28,9% 30,0% 33,3% 7,8% 37,5%

PAOUN 59,3% 40,7% 37,9% 25,3% 28,6% 33,0% 13,2% 37,9%

SI 50,0% 50,0% 4,2% 30,0% 40,0% 20,0% 10,0% 4,2%

OUTROS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% de cada resposta 59,2% 40,8% 100,0% 25,8% 28,3% 33,3% 12,5% 100,0%

Gênero Faixa etária

Categorias Analfabeto
Fundamental 

Incompleto
Fundamental Médio Superior Pós-graduação

% de cada 

categoria

DPUB 0,0% 2,6% 0,0% 7,7% 56,4% 33,3% 16,3%

FCTPRB 0,0% 10,0% 0,0% 20,0% 30,0% 40,0% 4,2%

FI 0,0% 1,1% 2,2% 27,8% 45,6% 23,3% 37,5%

PAOUN 0,0% 0,0% 0,0% 20,9% 52,8% 24,2% 37,9%

SI 0,0% 10,0% 2,2% 50,0% 20,0% 20,0% 4,2%

OUTROS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% de cada resposta 0,0% 1,7% 1,7% 23% 48,3% 25,8% 100,0%

Escolaridade
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nuclear. A aceitação da sociedade perante a tecnologia nuclear parece estar diretamente 

relacionada à credibilidade e confiança nas fontes de informação.  

O Gráfico 13 trata da relação dos temores acerca da tecnologia nuclear. Como foi 

solicitado na entrevista, o entrevistado deveria escolher dois motivos que ele 

considerava os maiores geradores de medo. 

Os motivos mais citados, como mostra o Gráfico 13, foram PAOUN (Pelos acidentes 

ocorridos em usinas nucleares) e FI (Falta de informação), nessa ordem. O DPUB 

(Devido ao seu potencial uso bélico) foi terceiro mais citado, seguido de SI (Por ela ser 

invisível) e FCTPRB (Falta de confiança nos três poderes da República Brasileira). 

Gráfico 13: Frequência dos principais motivos de medo da tecnologia nuclear. 

 

De acordo com Ferreira e Soares (2012) a desinformação é um fator crucial no processo 

de aceitação pública de empreendimentos nucleares. Em busca de suprir essa lacuna no 

Brasil, profissionais da área vêm intensificando as ações de divulgação dos benefícios 

sociais da energia nuclear, de modo que os cidadãos possam ter informações suficientes 

e bem embasadas sobre essa tecnologia. 

Na interação desses profissionais com a sociedade brasileira nos últimos anos, em 

eventos tais como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Portas Abertas em 

DPUB

FCTPRB

FI

PAOUN

SI

de medo?

Motivos

4,2%

37,9%

37,5%

4,2%

16,3%
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institutos da CNEN e nas reuniões anuais da SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência), dentre outros, têm-se constatado significativa carência de 

informações sobre o tema por parte do público (FERREIRA & SOARES, 2012). Isto 

ressalta a necessidade de se investir na Comunicação com a sociedade. 

5.5. Paralelo entre as visões dos especialistas e da população entrevistada  

Destaca-se que esse paralelo é realizado em torno dos temas dos indicadores validados 

pelos especialistas, uma vez que a aplicação do questionário contendo os indicadores 

não seria adequada para a população, pois ele contém informações mais específicas, 

servindo para ser aplicado a um grupo de especialistas. Fazendo o paralelo, pode-se 

verificar que tanto a população entrevistada quanto os grupos de especialistas entendem 

que é importante mensurar a qualidade da água, do ar, ter um programa de 

monitoramento radiológico, gerenciamento de transporte radioativo, e que o IPIATN 

possua as licenças ambiental e nuclear. 

Em relação à sustentabilidade econômica houve certa insegurança sobre o desempenho 

econômico de um IPIATN em contribuir para a sustentabilidade. A maioria da 

população entrevistada respondeu a categoria “não sei”. Isso pode ser explicado pelo 

fato desse tema ser pouco explorado. Destaca-se que houve muita divergência de 

opinião entre os especialistas em relação aos indicadores relacionados à sustentabilidade 

econômica.  

No que se refere à sustentabilidade institucional, pode-se verificar que a população 

entende que o conhecimento técnico-científico é de fundamental importância para 

avaliar a sustentabilidade institucional de um IPIATN, assim como o grupo de 

especialistas. Esse resultado reforça ainda mais a relevância dos indicadores dessa 

dimensão escolhidos pelo grupo de especialistas.  

Por meio do questionário aplicado na comunidade, percebe-se que a população tem 

mais receio da área da tecnologia nuclear devido à falta de informação e devido aos 

acidentes ocorridos em usinas nucleares. Os indicadores escolhidos pelos especialistas 

para avaliar a percepção de risco revelam que são de extrema importância para melhorar 

a comunicação de risco e levar à correta informação sobre os riscos dessa tecnologia. 
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A pesquisa com a comunidade foi essencial para demostrar que os indicadores da 

dimensão sociocultural, por exemplo, escolhidos pelos especialistas são de extrema 

importância para melhorar a relação da comunidade com um instituo de pesquisa e 

inovação da área da tecnologia nuclear.   

Em relação ao tema “ambiental”, os indivíduos entrevistados demostraram uma opinião 

mais firme, ou seja, houve poucas respostas da categoria “não sei”, quando perguntado 

sobre a importância de se avaliar a sustentabilidade ambiental, indo ao encontro com os 

indicadores escolhidos pelos especialistas.   

Outro ponto relevante é o fato do questionário aplicado ter conseguido identificar falhas 

na comunicação de risco da área nuclear e também ter mostrado a percepção da 

comunidade entrevistada. Vale ressaltar que os indicadores socioculturais do tema 

“percepção do risco” escolhidos pelos especialistas são de fácil aferição e auxiliam no 

desenvolvimento de programas que levem em consideração a opinião da sociedade em 

geral.  

Ainda, citando Perko (2013), que demonstrou em seu estudo as diferenças na percepção 

de riscos entre especialistas que estão regularmente expostos à radiação e leigos. Os 

resultados do estudo dessa autora mostraram que os especialistas percebem os riscos da 

radiação ionizante diferentemente do público em geral. Uma das diferenças dessa 

percepção acontece devido aos meios de comunicação de massa não utilizarem a mesma 

linguagem que os especialistas técnicos para abordar os riscos radiológicos. O estudo 

demonstrou, também, que a discrepância na percepção de risco e a lacuna de 

comunicação entre os especialistas e a população em geral apresenta um grande desafio 

para eles se entenderem mutuamente. Com isso, pode-se afirmar que os meios de 

comunicação precisam melhorar sua linguagem e desenvolver programas que abordem 

de forma clara os riscos radiológicos.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES 

O estudo aqui proposto cumpriu sua finalidade – construir e discutir indicadores de 

sustentabilidade para institutos de pesquisa e inovação da área de tecnologia nuclear e, 

ao mesmo tempo, oferecer uma metodologia de avaliação, incluindo seu grau de 

importância, segundo as dimensões ambiental, econômica, sociocultural e institucional, 

além de avaliar a percepção sobre a tecnologia nuclear da população do entorno de um 

IPIATN, no caso o CDTN, e fazer um paralelo com as dos especialistas. 

A consulta aos especialistas, além de alicerce para a metodologia utilizada, foi 

enriquecedora, por terem ponderado os indicadores propostos, tecendo várias críticas e 

sugestões para a construção de novos indicadores. Depreende-se que o estudo escolhido 

suscita notável interesse da área acadêmica e de instituições especializadas. 

O uso do método Delphi atingiu as expectativas e possibilitou a participação de 

especialistas localizados em diversas áreas regionais, sem a necessidade de uma 

presença física, reduzindo consideravelmente o custo comparado à realização de 

participação presencial.  

Apesar dos avanços em pesquisas relacionadas ao universo específico dos institutos de 

pesquisa da área nuclear foi possível inferir que indicadores que mensuram a 

sustentabilidade dessas instituições, no contexto proposto, ainda não estão consolidados 

cientificamente, caracterizando-se como um tema ainda controverso mesmo dentre os 

especialistas. Sugere-se, portanto, que sejam realizados esforços em levantar, discutir e 

apontar aspectos ainda pouco explorados, para que se possa no futuro construir e 

difundir um conhecimento científico sólido acerca de uma área considerada, 

aparentemente, ainda polêmica. 

Os resultados obtidos mostraram, complementarmente, que os indicadores ambientais 

foram os mais aceitos, seguidos dos indicadores institucionais, culturais e econômicos.  

Pode-se atribuir esse resultado ao fato dos indicadores da dimensão ambiental serem os 

de maiores preocupações quando se refere à questão nuclear. Outra hipótese que pode 

explicar esse comportamento é que o estudo está voltado para institutos de pesquisa, por 

isso a escolha dos especialistas e sua preocupação em desenvolver indicadores que 

demonstrem sustentabilidade ambiental, ou seja, um comprometimento maior com o 

meio ambiente. Os resultados indicaram também a importância da divulgação do 
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conhecimento entre pesquisadores da área, bem como a necessidade da interação entre 

ciência-tecnologia-sociedade. 

Os resultados mostraram ainda que a avaliação da sustentabilidade de empreendimentos 

baseados em temas polêmicos, como por exemplo, tecnologia nuclear, deve levar em 

consideração os anseios da sociedade, em especial, a influência dos institutos de 

pesquisa e inovação na vida das comunidades que residem nas suas proximidades. Os 

especialistas consultados ressaltaram a importância dos indicadores relacionados à 

percepção de risco. Isso converge com os estudos como de Viana (2012), o qual 

construiu indicadores e índice de sustentabilidade da mineração, ao demonstrar o quanto 

é relevante levar em consideração a percepção de risco e os anseios da comunidade 

circunvizinha, principalmente quando se trata de temas polêmicos.  

O questionário aplicado na população foi elaborado de acordo com a proposta deste 

estudo e os dados coletados na sua aplicação também indicam que ele pode ser utilizado 

com confiabilidade em uma pesquisa de opinião para identificar a percepção de risco 

relativo a institutos de pesquisa e inovação da área nuclear.  

Em relação aos resultados da opinião da população pode-se afirmar que foi de grande 

valia, uma vez que acenaram para os anseios da população. Os resultados 

demonstraram, que apesar de alguns entrevistados se sentirem tranquilos (45,8%) em 

residir próximo a um instituto de pesquisa e inovação da área nuclear, alguns alegaram 

se sentirem um pouco ameaçados (27,5%). Esse resultado evidencia que a população 

ainda não se sente segura em relação à tecnologia nuclear e que ainda persiste o 

preconceito em torno da área nuclear, sendo que a maioria que não se sente tranquila é 

do gênero feminino.  

Percebeu-se, por meio dos resultados, que o CDTN é pouco conhecido na região onde 

está inserido e são poucas as visitações da população do entorno ao Centro, 

demonstrando que, talvez, uma política de comunicação para divulgar o que é 

desenvolvido no CDTN seja uma boa oportunidade para aproximar a comunidade com 

o Centro e melhorar a imagem de empreendimentos nucleares. É importante destacar 

que não se trata aqui de defender ou condenar o uso da tecnologia nuclear, mas de 

divulgar os benefícios e malefícios dessa tecnologia. 
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A população entrevistada entende que o grande motivo da tecnologia nuclear causar 

medo nas pessoas é devido à falta de informação e devido aos acidentes ocorridos em 

usinas nucleares. Observa-se com esse resultado uma falha por parte daqueles que 

trabalham com comunicação na área nuclear, além da tecnologia nuclear estar sempre 

associada a acidentes em usinas nucleares, evidenciando novamente a falha na área de 

comunicação de risco desse tipo de empreendimento.  

A confiança do público é vital para a continuidade da área nuclear e leva um tempo 

razoável para que seja conquistada, mas pode ser rapidamente perdida. Pesquisas de 

opinião podem ser úteis para auxiliar em um processo interativo de troca de 

informações e opiniões entre os indivíduos, grupos e/ou instituições a respeito da 

natureza, magnitude, significância e/ou controle de um dado risco.  

No que se refere à opinião da população versus a dos grupos de especialistas, pode-se 

afirmar que foi bastante similar. Nota-se que ambos entendem a importância de avaliar a 

qualidade da água, do ar, elaborar programa de gerenciamento de transporte radioativo, 

da proteção radiológica do meio ambiente, elaborar um programa de gerência de rejeitos 

radioativos e não radioativos, além da preocupação em o instituto estar funcionando 

com todas as licenças atualizadas. Houve poucas dúvidas em relação ao desempenho 

econômico ser ou não um fator importante para a sustentabilidade. Os indicadores desse 

tema, os quais fazem parte da dimensão econômica, foram pouco votados por alguns 

especialistas, principalmente daqueles que participam do grupo da CNEN.  

Ao relacionar os indicadores da dimensão sociocultural, como, por exemplo, a pergunta 

sobre a qualificação do entorno, observa-se o quanto o indicador escolhido pelos 

especialistas para aferir a porcentagem dos trabalhadores contratados na comunidade 

local em relação ao número total é importante para que a população se sinta inserida. As 

perguntas relacionadas à percepção mostraram o quanto que os indicadores validados 

pelos especialistas são de importância para aferir a relação instituição-comunidade.  

Percebe-se que os entrevistados também acreditam, assim como os especialistas, que o 

desenvolvimento técnico-científico é relevante para mensurar a sustentabilidade de um 

instituto de pesquisa e inovação da área nuclear.  

Destaca-se ainda que os resultados deste estudo podem nortear os gestores na área 

nuclear para a elaboração de políticas públicas. Por exemplo, um dos resultados deixou 
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evidente que a população entende que o maior efeito positivo de um instituto de 

pesquisa e inovação da área nuclear de tecnologia nuclear é a oportunidade profissional, 

além de benefícios para a saúde e educação. Portanto, seria interessante elaborar 

políticas públicas que levem em consideração esses itens.   

Vale ressaltar que essa pesquisa não tem a pretensão de ser um produto acabado, muito 

pelo contrário: trata-se de uma metodologia ainda aberta a ampliações, 

aperfeiçoamentos e a adaptações. Os resultados alcançados nesse trabalho representam 

uma contribuição para o avanço dos estudos sobre um tema atual e socialmente muito 

relevante: a mensuração da sustentabilidade de institutos de pesquisa e inovação da área 

de tecnologia nuclear.  

A análise de outras iniciativas também associadas a temas fortemente controversos, tais 

como o uso de células-tronco embrionárias humanas, o desenvolvimento de alimentos 

transgênicos, transposição de águas entre grandes bacias hidrográficas, modelo 

macroeconômico pautado em commodities também poderão se beneficiar do 

ferramental aqui desenvolvido e apresentado. 

Por fim, a partir dos resultados obtidos indiretamente é possível afirmar que não é tão 

difícil elencar os critérios a serem satisfeitos pelos empreendimentos da área de 

tecnologia nuclear para impulsioná-la no rumo da sustentabilidade, sendo de extrema 

importância o investimento em áreas associadas à educação ambiental, comunicação e 

percepção de risco como forma de garantir uma maior aceitabilidade de 

empreendimentos deste porte.  
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CAPÍTULO 7: RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Em relação aos indicadores, sugere-se: 

 Aplicar os indicadores e avaliar seu desempenho no sentido de gerar 

informações relevantes para a gestão dos institutos de pesquisa e inovação da 

área de tecnologia nuclear; 

 Construir indicadores que envolvam a mensuração da corrupção dentro de uma 

instituição, tema esse tão em destaque ultimamente; 

 Tendo em vista a baixa aceitação dos indicadores da dimensão econômica 

desenvolvidos neste trabalho, sugere-se construir novos indicadores para essa 

dimensão. 

 Desenvolver estratégias para incentivar a atuação de especialistas de diversas 

áreas em contribuir para a construção de indicadores ligados à área nuclear, uma 

vez, que neste estudo ficou evidente o receio de alguns especialistas em querer 

opinar na construção de indicadores apropriados para essa área de 

conhecimento.   

Em relação à aplicabilidade dos indicadores, sugere-se: 

 Que a instituição gere um sistema que viabilize a utilização dos dados 

necessários para a aplicação dos indicadores. 

 Orientar os responsáveis a contratar ou treinar o servidor para a aplicação dos 

indicadores.   

Em relação ao questionário aplicado na comunidade, sugere-se: 

 A introdução de novas questões aproveitando a estrutura flexível do 

questionário.  

 Reaplicar o questionário a partir de uma amostragem que leve em consideração 

maior número de pessoas entrevistadas que residem em torno do CDTN.  

 Aplicar o questionário aos demais institutos de pesquisa na área nuclear 

existentes no Brasil no intuito de avaliar a percepção da população vizinha a 

estes institutos e comparar os resultados. 

 Aplicar o questionário para a população vizinha ao local onde será instalado o 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), para conhecer a percepção e assim 
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orientar o desenvolvimento de ações que melhorem a aceitabilidade desse 

empreendimento. 
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APÊNDICE 1 - MATRIZ PRELIMINAR DOS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE - DIMENSÃO AMBIENTAL, ECONÔMICO, SOCIAL, 

CULTURAL E INSTITUCIONAL (PRÉ-TESTE). 

Tema: Atmosfera 

A1- % de medições indicativas da qualidade do ar acima dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

A2- % dos valores estimados de dose anual recebida pelos indivíduos do público em decorrência da liberação 

de efluentes atmosféricos radioativos acima do limite estabelecido pelas normas de proteção radiológica. 

A3- Eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes atmosféricos radioativos. . 

A4- % de fontes emissoras de efluentes atmosféricos radioativos monitoradas em relação ao número total de 

fontes existentes. 

Tema: Água 

A5 - % do volume recirculado de água de processo em relação ao total captado anualmente. 

A6 - % da eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos radioativos. 

A7 - % dos valores estimados de dose anual recebida pelos indivíduos do público em decorrência da liberação 

de efluentes líquidos radioativos acima do limite estabelecido pelas normas de proteção radiológica. 

A8 - % de medições de parâmetros físico-químicos acima dos padrões de lançamentos de efluentes líquidos 

em corpos hídricos. 

A9 - % de medições de parâmetros físico-químicos acima dos limites estabelecidos para lançamentos de 

efluentes não domésticos no sistema público.  

A10 - % de medições de parâmetros físico-químicos indicativos de qualidade da água de corpos hídricos. 

Tema: Solo 

A11- % de área construída em relação à área total do Instituto de pesquisa e inovação da área da tecnologia 

nuclear (IPIATN). 

A12 - Kg de resíduo sólido industrial gerado/tonelada gerada (papel, lâmpada, etc). 

A13 - Volume de reagentes químicos descartados em relação ao total adquirido. 

A14 - % de rejeitos radioativos de meia-vida curta (rejeitos com meia-vida inferior ou da ordem de 100 dias) 

produzido em relação ao total gerado pela instalação. 

A15 - % de rejeitos radioativos de meia-vida longa (rejeitos de meia-vida longa que excedem as limitações 

para classificação como rejeitos de meia-vida curta) produzido em relação ao total gerado pela instalação. 

Tema: Biodiversidade 

A16 - % de medições da concentração de atividade de radionuclídeos presentes em amostras ambientais (água, 

solo e ar) acima dos valores obtidos na fase pré-operacional ou em pontos de referência localizados na região 

circunvizinha de um IPIATN. 

A17-% de autuações ambientais em relação ao número total de fiscalizações. 

Tema: Desempenho financeiro 

E1 - % de recursos externos disponíveis em relação ao total de recursos orçamentários captados anualmente. 

E2 - % de recursos financeiros provenientes de organismos mantenedores em relação aos recursos financeiros 

totais captados anualmente. 

E3 - % recursos financeiros provenientes de órgãos de fomento em relação aos recursos financeiros totais  

captados anualmente. 

E4 - % do somatório de todas as despesas e custos em relação ao somatório de todas as receitas. 

E5 - % de recursos financeiros aplicados em capacitação e treinamento em relação a recursos financeiros 

provenientes de faturamento total anualmente. 

E6 - % de recursos financeiros provenientes de prestação de serviço em relação aos recursos financeiros totais 

captados anualmente. 

E7 - % de propostas de projetos aprovadas de fontes internas em relação ao número de propostas de projetos 

submetidas a fontes de financiamento. 

Tema: Demografia 

S1 - Taxa anual de crescimento da população na região de influência do centro de pesquisa da área nucelar. 

Tema: Trabalho e rendimento 

S2 - Rendimento médio mensal do trabalhador em relação ao rendimento médio mensal da população residente 

na área de influência do centro de pesquisa da área nucelar. 



  

192 
 

S3 - % de emprego por nível de escolaridade (médio, técnico e superior) em relação ao número total de 

empregos gerados pelo centro de pesquisa da área nuclear. 

S4 - % dos trabalhadores contratados por nível de escolaridade (médio, técnico e superior), faixa etária e  

gênero na comunidade local em relação ao número total de empregos diretos disponibilizados pelo IPIATN. 

Tema: Saúde 

S5 - Oferta de profissionais nas áreas de radiologia, medicina nuclear e radioterapia em relação ao número de 

habitantes na área de influência do centro de pesquisa da área nuclear 

Tema: Educação 

S6 - Média de anos de estudos da população local adulta (25 anos ou mais). 

S7 - Vagas disponíveis de cursos profissionalizantes e de ensino superior por habitante na região de influência 

do IPIATN. 

Tema: Segurança 

S8 - Número total de acidentes com transporte de material radioativo em relação ao número total de acidentes 

localizados na área de influência do IPIATN. 

S9 - % dos valores estimados de dose anual recebida pelos indivíduos do público acima do limite anual  

estabelecido pelas normas de proteção radiológica 

S10 - % de instalações nucleares e radioativas do empreendimento licenciadas juntos aos órgãos reguladores 

(ambiental e nuclear) em relação ao número total de instalações nucleares e radioativas. 

Tema: Percepção do risco 

C1 - % da população que associa energia nuclear com eletricidade em relação ao número total de habitantes na 

região de influência do IPIATN. 

C2 - % da população que associa energia nuclear à pesquisa e desenvolvimento em relação ao número total de 

habitantes na região de influência do IPIATN. 

C3% da população que associa energia nuclear à inovação tecnológica em relação ao número total de habitantes 

na região de influência do IPIATN. 

C4 - % da população que associa energia nuclear à segurança em relação ao número total de habitantes na 

região de influência do IPIATN. 

C5 - % da população que associa energia nuclear à ocorrência de acidentes em relação ao número total de 

habitantes na região de influência do IPIATN. 

C6 - % da população que acredita que a energia nuclear traz benefícios para comunidade onde vive em relação 

ao número total de habitantes na região de influência do IPIATN. 

C7 - % da população que associa energia nuclear ao gerenciamento adequado de rejeitos radioativos em relação 

ao número total de habitantes na região de influência do IPIATN. 

C8 - % da população que associa energia nuclear com melhoria de qualidade de vida em relação ao número 

total de habitantes na região de influência do IPIATN. 

Tema: Produção técnico-científico 

I1 -  % de laboratórios certificadas em relação ao número total de instalações existentes no centro de pesquisa 

da área nuclear. 

I2 - % de artigos completos publicados em periódicos nacionais com ISSN em relação ao total de técnicos de 

nível superior da força de trabalho da organização - TNS (excluindo bolsistas e terceirizados) envolvidos 

exclusivamente em atividades técnico-científicos) existentes. 

I3 - % de artigos completos publicados em periódicos internacionais com ISSN em relação ao total de TNS 

Especialistas do IPIATN. 

I4 - % de trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos e/ou tecnológicos nacionais com ISSN 

em relação ao total de TNS Especialistas do IPIATN. 

I5 - % de trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos e/ou tecnológicos internacionais com 

ISSN em relação ao total de TNS Especialistas do IPIATN. 

I6 - % de livros técnico-científico publicados com ISBN em relação ao total de TNS Especialistas do IPIATN.  

I7 - % de orientações de dissertação de mestrado concluídas em relação ao total de TNS Especialistas com 

doutorado e/ou pós-doutorado do IPIATN. 

I8 - %de orientações de tese de doutorado concluídas em relação ao total de TNS Especialistas com doutorado 

e/ou pós-doutorado do IPIATN. 
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I9 - % de projetos aprovados por órgãos de fomento em relação ao número total de projetos submetidos. 

I10 - % de bolsas de pós-graduação aprovadas em relação ao número de projetos submetidos. 

I11 - % de capítulos de livros técnico-científicos publicados com ISBN em relação ao total de TNS 

Especialistas do IPIATN. 

I12 - % de citações no Institute for Scientific Information em relação ao total de TNS Especialistas do IPIATN 

I13 - % de publicações em periódicos nacionais com conceito A e B pela CAPES em relação ao número total de 

publicações submetidas. 

I14 - % de publicações em periódicos internacionais com conceito A e B pela CAPES em relação ao total de 

publicações submetidas. 

I15 - % de patentes obtidas no Brasil em relação ao investimento em PDI. 

I16 - % de patentes obtidas no Exterior em relação ao investimento em PDI. 

I17 - Número de relatórios técnicos emitidos por ano. 

I18 - % de ações socioambientais realizadas em relação ao total de ações socioambientais planejadas. 

I19 – % de pessoas diretamente beneficiadas em ações socioambientais em relação ao total de projetos e 

programas socioambientais executados.  

Tema: Recursos Humanos 

I20 - % de trabalhadores com ensino médio completo em relação ao número total de funcionários. 

I21 - % de trabalhadores com ensino técnico completo em relação ao número total de funcionário. 

I22 - % de trabalhadores com ensino superior completo em relação ao número total de funcionários da área 

nuclear. 

I23 - % de trabalhadores com mestrado em relação ao número total de funcionários. 

I24 - % de trabalhadores com doutorado em relação ao número total de funcionários. 

I25 - % de trabalhadores do sexo masculino em relação ao número total de funcionários. 

I26 - % de trabalhadores do sexo feminino em relação ao número total de funcionários. 

I27 - Média da idade dos trabalhadores dos centros de pesquisa nuclear em relação à média de idade dos 

trabalhadores de intuições públicas e privadas do Brasil. 
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APÊNDICE 2 - INDICADORES ENVIADOS PARA A 1ª RODADA - 

DIMENSÃO AMBIENTAL, ECONÔMICO, SOCIAL, CULTURAL E 

INSTITUCIONAL. 

Tema: Atmosfera 

A1- % de medições indicativas da qualidade do ar acima dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

A2 - % de fontes emissoras de efluentes atmosféricos radioativos monitorados em relação ao número total de 

fontes existentes. 

A4 - % de fontes emissoras de efluentes atmosféricos radioativos monitorados em relação ao número total de 

fontes existentes. 

Tema: Água 

A5 - % do volume recirculado de água de processo em relação ao total captado anualmente. 

A6 - % de eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos radioativos. 

A7 - % dos resultados de dose recebida pelos indivíduos do público em decorrência da liberação de efluentes 

líquidos radioativos acima do limite estabelecido pelas normas de proteção radiológica. 

A8 - % de resultados de medições físico-químicos acima dos padrões de lançamentos de efluentes líquidos em 

corpos hídricos. 

Tema: Solo 

A13 - Volume de reagentes químicos descartados em relação ao total adquirido. 

Tema: Biodiversidade 

A16 - % de valores de concentração de radionuclídeos presentes em amostras ambientais acima dos valores 

obtidos na fase pré-operacional ou em pontos de referência do IPIATN. 

Tema: Transporte 

A18 - Número total de acidentes com transporte de material radioativo em relação ao número total de veículos 

utilizados na operação para expedição e recebimento de cargas contendo materiais radioativos. 

Tema: Gerenciamento de resíduos e rejeitos 

A19 - % de rejeitos radioativos dispostos adequadamente em relação ao número total de rejeitos radioativos 

gerados pelo IPIATN. 

A20 - % de resíduos sólidos convencionais reciclados em relação ao volume total gerado. 

A21 - % de resíduos sólidos radioativos reciclados em relação ao volume total gerado. 

Tema: Desempenho financeiro 

E1- % de recursos externos disponíveis em relação ao total de recursos orçamentário captados no período de análise. 

E2 - % de recursos financeiros provenientes de organismo mantenedor em relação aos recursos financeiros totais 

captados no período de análise. 

E3 - % recursos financeiros provenientes de órgão de fomento no período de análise em relação aos recursos 

financeiros totais captados no período de análise. 

E9 - % dos recursos gastos para gerenciamento de rejeitos radioativos em relação aos recursos financeiros totais 

captados no período de análise. 

Tema: Trabalho e rendimento 

S4 - % dos trabalhadores contratados por nível de escolaridade (médio, técnico e superior), faixa etária e gênero na 

comunidade local em relação ao número total de empregos diretos pelo centro de pesquisa da área nuclear.  

S11 - % de desapropriações rurais em relação ao total de propriedades rurais existentes na área de influência. 

S12 - % de perdas de áreas destinadas às atividades agropecuárias em relação ao total de propriedades destinadas às 

atividades agropecuárias na área de influência. 

S13 - % de ocupação dos cargos de chefia por mulheres e negros (as) em relação ao número total de trabalhadores. 

Tema: Educação 

S14 - % de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino superior na área nuclear ou afins em relação ao número 

total de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino superior disponíveis na área de influência. 

Tema: Saúde 

S9 - % dos valores estimados de dose anual recebida pelos indivíduos do público acima do limite anual 

estabelecido pelas normas de proteção radiológica. 

S15 - % de trabalhadores com alta incidência de doenças ocupacionais em relação ao número total de 
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trabalhadores. 

Tema: Organização social e política 

S16 - % de funcionários ligados à associação de classe e sindicados em relação ao número total de funcionários. 

Tema: Percepção do risco 

C3- % de habitantes que associam energia nuclear à inovação tecnológica em relação ao número total de 

habitantes existentes na área do IPIATN. 

C6 - % de habitantes que acreditam que a energia nuclear traz benefícios para comunidade onde vive em relação 

ao número total de habitantes existentes na área do IPIATN. 

C7 - % de habitantes que associam energia nuclear ao gerenciamento adequado de rejeitos radioativos em 

relação ao número total de habitantes existentes na área do IPIATN. 

C8 - % de habitantes que associam energia nuclear com melhoria de qualidade de vida em relação ao número 

total de habitantes existentes na área do IPIATN. 

C9 - % de habitantes que confiam na capacidade da ciência e tecnologia para garantir a segurança de energia 

nuclear em relação ao número total de habitantes existentes na área do IPIATN. 

C10 - % da participação do público na tomada de decisões sobre as principais questões relacionadas a energia 

nuclear em relação ao número total de habitantes existentes na área do IPIATN. 

C11 - % de habitantes que associam energia nuclear ao gerenciamento inadequado de rejeitos radioativos em 

relação ao número total de habitantes existentes na área do IPIATN. 

C12 - % de habitantes que acreditam que a energia nuclear traz malefícios para comunidade onde vive em 

relação ao número total de habitantes existentes na área do IPIATN. 

C13 - % de habitantes que associam a energia nuclear com usina nuclear em relação ao número total de 

habitantes na área do IPIATN. 

C14 - % de habitantes que associam a energia nuclear com um IPIATN em relação ao número total de habitantes 

na área do IPIATN. 

Tema: Produção técnico-científico 

I1 - % de instalações certificadas pelos órgãos competentes (IBAMA, INMETRO, CNEN, entre outros) em relação 

ao número total de instalações existentes no empreendimento. 

I2 - % de artigos completos publicados anualmente em periódicos nacionais (fator A1 e A2) em relação ao total de 

TNS existentes no empreendimento. 

I3 - % de artigos completos publicados anualmente em periódicos nacionais e internacionais (fator A1 e A2) em 

relação ao total de TNS existentes. 

I4 - % de trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos e/ou tecnológicos nacionais com ISSN em 

relação ao total de TNS existentes. 

I5 - % de trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos e/ou tecnológicos internacionais com ISSN 

em relação ao total de TNS existentes. 

I6 - % de livros técnico-científico publicados anualmente com ISBN em relação ao total de TNS existentes. 

I7 - % de orientações de dissertação de mestrado concluídas em relação ao total de TNS com doutorado e/ou pós-

doutorado do centro de pesquisa da área nuclear. 

I8 - %de orientações de tese de doutorado concluídas em relação ao total de TNS com doutorado e/ou pós-doutorado 

do centro de pesquisa da área nuclear. 

I9 - % de projetos aprovados por órgãos de fomento em relação ao número total de projetos submetidos. 

I10 - % de bolsas de pós-graduação aprovadas em relação ao número de projetos submetidos. 

I11 – % de capítulos de livros técnico-científicos publicados, no período de análise, com ISBN em relação ao total 

de TNS (pesquisadores /docentes). 

I15 -% de projetos desenvolvidos anualmente que acarretaram em patentes obtidas no Brasil em relação total de 

projetos aprovados. 

I17 - % de patentes obtidas, no período de análise, no Exterior em relação ao investimento em PDI. 

I18 - Número de relatórios técnicos emitidos por ano. 

I19 - % de ações socioambientais realizadas em relação ao total de ações socioambientais planejadas. 

I29 - % de alunos com bolsas de pós-graduação em relação ao total de alunos que solicitaram bolsas no período de 

análise. 

I30 - % de dissertações e teses desenvolvidas no IPIATN que acarretaram em produtos ou serviços de tecnologia 

para a sociedade em relação ao número total de dissertações teses defendidas no período de análise. 

I31 - % de trabalhos técnico-científicos em parceria com instituições externas em relação ao total de trabalhos 

técnico-científicos publicados no período de análise. 

I32 - % de trabalhos técnico-científicos interinstitucionais dentro da organização em relação ao total de trabalhos 

técnico-científicos publicados no período de análise. 
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I33 - % de artigos completos publicados, no período de análise, pelos alunos de mestrado e doutorado em periódicos 

nacionais com ISSN em relação ao total de alunos de pós-graduação existentes. 

I34 - % de artigos completos publicados, no período de análise, pelos alunos de mestrado e doutorado em periódicos 

internacionais com ISSN em relação ao total de alunos pós-graduação existentes. 

I35 - % de trabalhos completos publicados, no período de análise, pelos alunos de mestrado e doutorado em anais de 

eventos científicos e/ou tecnológicos nacionais com ISSN em relação ao total de alunos de pós-graduação existentes. 

I36 - % de trabalhos completos publicados, no período de análise, pelos alunos de mestrado e doutorado, em anais 

de eventos científicos e/ou tecnológicos internacionais com ISSN em relação ao total de alunos de pós-graduação 

existentes. 

Tema: Recursos humanos 

I23 - % de trabalhadores com ensino superior completo em relação ao número total de funcionários existentes. 

Tema: Cultura de segurança nuclear 

I37 - % dos dosímetros pessoais monitorados em relação ao total de funcionários que trabalham em área controlada. 

I38 - % de horas/tempo dos trabalhadores dedicado ao treinamento do plano de emergência em relação o número de 

horas de treinamento exigidas em norma. 

I39 - % funcionários que receberam treinamentos do plano de emergência em relação ao total de funcionários 

existentes. 

I40 - % de funcionários treinados em gestão/cultura de segurança em relação ao número total de funcionários 

existentes. 

I41 - % de seminários/palestras realizados nos centros em tópicos relativos à segurança em relação ao número total 

de seminários/palestras realizadas anualmente. 

I42 - % de funcionários presentes nos seminários/palestras com tópicos relativos à segurança em relação ao número 

total de funcionários existentes. 

I43 - % de instalações nucleares e radioativas do empreendimento licenciadas juntos aos órgãos reguladores 

(ambiental e nuclear) em relação ao número total de instalações nucleares e radioativas existentes. 
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APÊNDICE 3 - INDICADORES ENVIADOS PARA A 2ª RODADA - DA 

DIMENSÃO AMBIENTAL (GRUPO A; B; E C) 

Tema: Atmosfera 

A1- % de medições indicativas da qualidade do ar acima dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

A4 - % de fontes emissoras de efluentes atmosféricos radioativos monitorados em relação ao número total de fontes 

existentes. 

Tema: Água 

A5 - % do volume recirculado de água de processo em relação ao total captado anualmente. 

A8 - % de resultados de medições físico-químicos acima dos padrões de lançamentos de efluentes líquidos em 

corpos hídricos. 

Tema: Solo 

A13 - % do volume de reagentes químicos descartados em relação ao total adquirido anualmente. 

Tema: Biodiversidade 

A16 - % de valores de concentração de radionuclídeos presentes em amostras ambientais acima dos valores 

obtidos na fase pré-operacional ou em pontos de referência do IPIATN. 

Tema: Transporte 

A18 - % de acidentes com transporte de material radioativo em relação ao número total de operações realizadas 

para expedições e recebimentos de cargas contendo este material. 

Tema: Radioproteção ambiental 

Agrupamento (A2 e A7) - % dos valores estimados de dose anual recebida pelos indivíduos do público acima do 

limite anual estabelecido pelas normas de proteção radiológica. Esse indicador está associado à liberação de 

efluentes radioativos líquidos e atmosféricos. 

A25 - % dos valores estimados de dose anual recebida pelo trabalhador acima do limite anual estabelecido pelas 

normas de proteção radiológica. 

Tema: Gerenciamento de resíduos e rejeitos 

A19 - % % do volume de rejeitos radioativos tratados adequadamente em relação ao volume total de rejeitos 

radioativos gerados anualmente. 

A20 - % do volume de resíduos sólidos convencionais reciclados em relação ao volume total gerado anualmente. 

Tema: Licenciamento 

A22 - % de instalações nucleares e radioativas do empreendimento que possuem licença de operação ambiental e 

nuclear em relação ao número total de instalações existentes. 

A23 - % de condicionantes dos licenciamentos ambiental e nuclear cumpridas em relação ao número total de 

condicionantes exigidas pelos órgãos regulatórios. Este indicador afere o cumprimento das condicionantes que 

são partes integrantes do licenciamento ambiental e nuclear. 

Tema: Desempenho financeiro 

E1- % % de recursos externos disponíveis em relação ao total de recursos orçamentários captados anualmente. 

E2 - % de recursos financeiros provenientes de organismos mantenedores em relação aos recursos financeiros totais 

captados anualmente. 

E3 - % recursos financeiros provenientes de órgãos de fomento em relação aos recursos financeiros totais captados 

anualmente. 

E9 - % recursos financeiros destinados às ações socioambientais em relação aos recursos financeiros totais captados 

anualmente. 

Tema: Trabalho e rendimento 

SC4 - % dos trabalhadores contratados por nível de escolaridade (médio, técnico e superior), faixa etária e gênero na 

comunidade local em relação ao número total de empregos diretos disponibilizados pelo IPIATN. 

SC12 - % de perdas de áreas destinadas às atividades de subsistência em relação à área total do empreendimento. 

(usando o critério de seleção, esse indicador foi selecionado somente pelo o grupo B e C). 

Tema: Educação e Comunicação Social 

SC14 - % de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino superior na área nuclear ou afins em relação ao número 

total de vagas de cursos profissionalizantes e de ensino superior disponíveis na região do entorno do IPIATN. 

SC17 - % de canais de comunicação social, a saber: site na internet, correio eletrônico, ouvidoria, serviço 0800 

externo, colocação de outdoors/faixas, reuniões periódicas com a comunidade do entorno, reuniões periódicas com 
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lideranças dessas comunidades, boletins informativos escritos, estande de eventos, visitas guiadas para familiares, 

estudantes e população em geral, etc em relação ao total de canais de comunicação social disponíveis para a 

difusão de informações. 

Tema: Demografia 

SC20 - Taxa media geométrica anual de crescimento da população que reside no entorno do IPIATN. 

Tema: Percepção do Risco 

SCP 3- % de habitantes que associam energia nuclear à inovação tecnológica em relação ao número total de 

habitantes existentes na região do entorno IPIATN. 

Agrupamento (SCP6 e SCP12) - % de habitantes que acreditam que os benefícios da energia nuclear são maiores 

que os seus riscos relação ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN. 

SCP7 - % de habitantes que associam energia nuclear ao gerenciamento adequado de rejeitos radioativos em 

relação ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN. 

SCP8 - % de habitantes que associam energia nuclear com melhoria de qualidade de vida em relação ao número 

total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN. 

SCP9 - % de habitantes que confiam na capacidade da ciência e tecnologia para garantir a segurança de energia 

nuclear em relação ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN. 

SCP10 - % da participação do público na tomada de decisões sobre as principais questões relacionadas à energia 

nuclear em relação ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN. 

SCP11 - % de habitantes que associam energia nuclear ao gerenciamento inadequado de rejeitos radioativos em 

relação ao número total de habitantes existentes na região do entorno do IPIATN. 

SCP13 - % de habitantes que associam a energia nuclear com usina nuclear em relação ao número total de 

habitantes na região do entorno do IPIATN. (usando o critério de seleção, esse indicador foi selecionado somente 

pelo o grupo B e C). 

SCP14 - % de habitantes que associam a energia nuclear com centro de pesquisa nuclear em relação ao número 

total de habitantes na região do entorno do IPIATN. 

Tema: Produção técnico-científico 

I1 - % % de instalações certificadas pelos órgãos competentes (IBAMA, INMETRO, CNEN, entre outros) em 

relação ao número total de instalações existentes no IPIATN. 

Agrupamento (I2 e I3) - % de artigos completos publicados anualmente em periódicos nacionais e internacionais 

(fator A1 e A2) em relação ao total de TNS existentes no IPIATN. 

Agrupamento (I6 e I11) - % de livros e capítulos técnico-científicos e publicados anualmente com ISBN em relação 

ao total de TNS. 

Agrupamento (I15 – I17- I30) - % de projetos desenvolvidos anualmente no IPIATN que acarretaram em produtos, 

patentes ou serviços de tecnologia para a sociedade em relação ao número total de projetos aprovados. 

I44 - % de projetos desenvolvidos anualmente no IPIATN que acarretaram em dissertações de mestrado e teses de 

doutorado em relação ao número total de projetos aprovados. 

I31 - % de trabalhos técnico-científicos em parceria com instituições externas em relação ao total de trabalhos 

técnico-científicos publicados anualmente. 

I32 - % de trabalhos técnico-científicos interinstitucionais dentro da organização em relação ao total de trabalhos 

técnico-científicos publicados anualmente. 

I46 - % de atividades de difusão técnico-científico (cursos, palestras, olimpíadas , feira de ciências) envolvendo a 

participação do público em relação ao número total de atividades voltadas para o público externo. 

Tema: Recursos humanos 

I45 - % de funcionários do gênero feminino em relação ao número total de funcionário do IPIATN. 

Tema: Cultura de segurança nuclear 

I39 - % funcionários que receberam treinamentos sobre segurança nuclear em relação ao total de funcionários 

existentes no IPIATN. 

I41 - % de seminários/palestras realizados (as) sobre segurança nuclear em relação ao número total de 

seminários/palestras realizados (as) anualmente. 

Tema: Satisfação do serviço prestado 

I47 - % de reclamações em relação ao número total de projetos e serviços prestados para clientes externos. 
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APÊNDICE 4 - QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES 

DE SUSTENTABILIDADE PARA INSTITUTOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

DA ÁREA NUCLEAR DE TECNOLOGIA NO BRASIL (IPIATN) 

DATA DE APLICAÇÃO:  

CIDADE/ BAIRRO: 

Apresentação: 

Prezado (a) Senhor (a),  

Meu nome é Simone Fonseca Alves, sou doutoranda no Programa em Ciência e 

Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais pelo Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN). O CDTN é uma instituição de pesquisa da área nuclear 

vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

Gostaria de sua contribuição, como membro da comunidade vizinha ao CDTN, 

manifestando sua opinião a respeito de Institutos de Pesquisa e Inovação da Área de 

Tecnologia Nuclear (IPIATN). 

Esta pesquisa trata de “Indicadores de sustentabilidade para Institutos de Pesquisa e 

Inovação da área nuclear no Brasil”. De uma forma resumida, esses “Indicadores” 

contribuirão para avaliar se um empreendimento desse tipo é considerado sustentável, 

ou seja: ambientalmente equilibrado, economicamente viável, socialmente justo, 

culturalmente aceito e institucionalmente capacitado. 

Esclareço que os dados coletados não serão identificados individualmente, garantindo-

se o anonimato do entrevistado. As questões são simples (tempo da entrevista: cerca de 

10 minutos), mas de grande importância para o desenvolvimento deste trabalho. 

Lembrando que não existe resposta certa ou errada, apenas dê sua opinião. 

Antecipadamente agradeço sua colaboração,  

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente,  

Simone Fonseca Alves.  

(sfa@cdtn.br e (31) 99224-8889). 

Questionário aplicado na comunidade do entorno do Centro de Desenvolvimento 

da Tecnologia Nuclear (CDTN). 

1. Você sabe que existe um instituto e 

pesquisa e inovação da área de 

tecnologia nuclear (IPIATN) 

próximo à sua comunidade?  

(  ) Sim. 

(  ) Não 

 

2. Caso sua resposta seja positiva: 

Você já visitou o Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN)? 
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. 

(  ) Sim.  

(  ) Não.  

 

3. Se a resposta acima for positiva: 

Qual foi o motivo de sua visita? 

______________________________

______________________________

______________________________ 

4. Quando eu falei sobre IPIATN 

qual a imagem lhe veio à cabeça? 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

5. Em relação à sustentabilidade 

ambiental, você considera importante 

que um IPIATN...   

     

      Sim      Não     Não  Sei 

avalie a qualidade  (  )       (  )        (  ) 

do ar?      

avalie a qualidade  (  )       (  )       (  ) 

 da água? 

elabore um programa de  

gerenciamento do 

transporte                     (  )       (  )      (  )     

de materiais radioativos?  

elabore um programa   (  )        (  )      (  )     

de monitoração radiológica ambiental?  

elabore um programa de  

gerenciamento de       (  )         (  )      (  ) 

resíduos não radioativos? 

elabore um programa de   

gerência de rejeitos  (  )        (  )      (  ) 

radioativos? 

opere com licenças  

ambiental e nuclear ?   (  )   (  )     (  ) 

6. O desempenho financeiro é um 

fator importante para a 

sustentabilidade econômica do 

IPIATN? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sei. 

7. Você considera a população do 

entorno qualificada para 

trabalhar em um IPIATN?  

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sei. 

  

8. Em sua opinião um aumento na 

taxa de crescimento da população 

próxima a um IPIATN pode ser?  

(  ) Excelente . 

(  ) Boa. 

(  ) Muito ruim. 

(  ) Ruim. 

(  ) Não sei. 

9. Em sua opinião, qual o principal 

efeito positivo de um IPIATN 

para a região onde está instalado? 

(  ) Aumento populacional . 

(  ) Benefícios para saúde. 

(  ) Oportunidades profissionais. 

(  ) Benefícios para educação. 

(  ) Outros: 

________________________________

________________________________

________________________________ 

(  ) Não sei. 

10. Você acredita que os benefícios da 

tecnologia nuclear (exclui-se aqui 

as usinas nucleares) são maiores 

que os seus riscos? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sei. 

11. Qual, em sua opinião, é a maior 

vantagem da tecnologia nuclear 

(escolha uma)? 

(  ) Avanço na área médica e biológica. 
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(  ) Forma de energia livre dos gases do 

efeito estufa.  

( )Evolução tecnológica na área 

ambiental e industrial.  

(  ) Não tem.  

(  ) Não sei.  

(  ) Outros (especifique). 

________________________________

________________________________

________________________________ 

12. Como você se sente em relação a 

morar próximo de um IPIATN?  

(  ) Muito ameaçado (a). 

(  ) Ameaçado (a). 

(  ) Um pouco ameaçado (a). 

(  ) Nem um pouco ameaçado (a). 

(  ) Tranquilo (a). 

(  ) Não sei. 

13. Você acha que os benefícios e 

riscos da tecnologia nuclear 

deveriam ser mais bem 

divulgados?  

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sei. 

14.  Você acredita que o 

conhecimento tecnológico atual é 

suficientemente confiável para 

que se possa construir de forma 

segura um IPIATN?  

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sei. 

15. A produção técnico-científica é 

um fator importante para a 

sustentabilidade institucional do 

IPIATN? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sei. 

16. Qualifique a credibilidade das 

seguintes instituições/grupos para 

falar sobre tecnologia nuclear:  

Ministério  

público.  (  ) Alta (  ) Média  (  ) Baixa 

Governo. (  ) Alta (  ) Média  (  ) Baixa 

Órgão regulador           

(CNEN).  (  ) Alta (  ) Média  (  ) Baixa 

Ambientalistas. (  )  Alta  (  ) Média (  ) 

Baixa 

Jornalistas         

/mídia.    (  ) Alta  (  ) Média  (  ) Baixa 

Universidades  

 e/ou Centros  

 de Pesquisa.     (  ) Alta  (  ) Média  (  ) 

Baixa 

17. Qualifique a capacidade dos meios 

para divulgar informações a 

respeito da tecnologia nuclear:  

Revistas.     (  ) Alta  (  ) Média (  ) 

Baixa 

Internet.     (  ) Alta  (  ) Média (  ) 

Baixa 

Campanhas  

de conscientização  

pela TV.      (  ) Alta  (  ) Média (  ) 

Baixa 

Profissional  

especializado na (  ) Alta  (  ) Média (  ) 

Baixa 

área nuclear. 

Aulas nas  

universidades.    (  ) Alta  (  ) Média (  ) 

Baixa 

Todos os meios 

de comunicação desde que assessorados 

pelos órgãos competentes 

do setor nuclear.  (  ) Alta (  ) Média (  ) 

Baixa 

(  ) Outros: ______________________  

 

18. Em sua opinião, por que a 

tecnologia nuclear causa tanto 

medo às pessoas (escolha duas)?  

 

(  ) Por ela ser invisível. 

(  ) Devido ao seu potencial uso bélico. 

(  ) Pelos acidentes ocorridos em usinas 

nucleares. 
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(  ) Devido às pessoas não possuírem 

muitas informações a respeito . 

(  ) Pela falta de confiança nos três 

poderes da República brasileira 

(Legislativo, Executivo e Judiciário). 

(  ) 

Outros:__________________________

________________________________

________________________________ 

Favor preencher as informações 

pessoais abaixo: 

 

19. Tempo de residência na 

comunidade: 

(  ) Há menos de 3 anos. 

(  ) Entre 3 e 10 anos. 

(  ) Entre 11  e 20 anos. 

(  ) Entre 21 e 40 anos. 

(  ) Há mais de 41 anos. 

20. Faixa Etária: 

(  ) 15 até 30 anos. 

(  ) 31 até 45 anos. 

(  ) 46 até 60 anos. 

(  ) Maior que 60 anos  

21.  Gênero: 

(  ) Feminino. 

(  ) Masculino. 

22. Escolaridade: 

(  ) Analfabeto. 

(  ) Fundamental incompleto. 

(  ) Fundamental. 

(  ) Médio. 

(  ) Superior. 

(  ) Pós-graduação. 

23. Renda Mensal: 

(  ) Até 1 salário mínimo. 

(  ) De 1 salário mínimo a 5 salários 

mínimos. 

(  ) De 5 salários mínimos a 10 salários 

mínimos. 

(  ) De 10 salários mínimos a 15 salários 

mínimos. 

(  ) De 15 salários mínimos a 20 salários 

mínimos. 

(  ) Mais que 20 salários mínimos.
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