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RESUMO

Nas últimas décadas a legislação ambiental brasileira tem passado por uma considerável

evolução. Este fato ocorre concomitantemente com mudanças relacionadas aos estudos

ambientais, os quais visam cada vez mais garantir sustentabilidade e equilíbrio ambiental.

Assim, reveste-se de importância a utilização de recursos tecnológicos visando otimizar os

estudos ambientais envolvidos nos processos de licenciamento. O presente trabalho buscou

analisar e direcionar a aplicação de geotecnologias (Geoprocessamento) em estudos

ambientais do Relatório de Local (RL) do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

(CDTN). A proposta de aplicar as ferramentas de Geoprocessamento e as possibilidades

inerentes à tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) teve por finalidade

contribuir para a modernização de etapas envolvidas no processo de licenciamento nuclear,

tais como na estruturação e execução dos estudos ambientais, assim como nas atividades do

monitoramento ambiental, sempre considerando os preceitos vigentes nas leis e resoluções e

normas vigentes da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para o licenciamento

nuclear. Para atingir o objetivo foi adotado o aplicativo ArcGis e uma de suas ferramentas

analíticas  o Model Builder.  O que possibilitou a esquematização (macro) da metodologia a

partir das ferramentas de SIG aplicadas, apresentando como vantagem à eficiência e

otimização do tempo de execução dos procedimentos em situações onde é necessário aplicar a

mesma rotina de tarefas, além do fato de ser editável, o que traz possibilidades de adaptações

e melhorias. Tendo em vista o objetivo, a aplicabilidade da metodologia foi altamente viável,

o modelo desenvolvido por meio do Model Builder/ArcMap, propiciou um processo semi-

automatizado, e disponibilizou um fluxograma que retrata o procedimento que se deve

executar de modo a se chegar ao processo final para a realização de inferências e análises com

maior agilidade. A importância para o CDTN, em particular, e a oportunidade desta pesquisa

estão evidenciadas pela necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos e procedimentos no

processo de execução e atualização do seu próprio Relatório de Local (RL).

Palavras Chave: Licenciamento; Geoprocessamento; Geoinformações; Model Builder; Semi

automatização.
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ABSTRACT

In recent decades, Brazilian environmental legislation has undergone considerable evolution.

This fact occurs concurrently with changes related to environmental studies, which aim

increasingly to guarantee sustainability and environmental balance. Thus, it is important to

use technological resources to optimize the environmental studies involved in the licensing

processes. The present work sought to analyze and direct the application of geotechnologies

(Geoprocessing) in environmental studies of the Local Report (RL) of the Center for the

Development of Nuclear Technology (CDTN). The proposal to apply the Geoprocessing tools

and the possibilities inherent to the Geographic Information Systems (GIS) technology, as a

tool to subsidize the environmental studies in accordance with the requirements of the RL was

aimed at contributing to the modernization of the stages involved in the process of Nuclear

licensing, such as in the structuring and execution of environmental studies, as well as in the

activities of environmental monitoring, always considering the precepts in force in the laws

and resolutions and standards in force of the National Nuclear Energy Commission (CNEN)

for nuclear licensing. In order to achieve the objective, the ArcGis application was adopted

and one of its analytical tools Model Builder. This allowed the macro (schematization) of the

methodology from the GIS tools applied, presenting as an advantage the efficiency and

optimization of the execution time of the procedures in situations where it is necessary to

apply the same routine of tasks, besides being editable, Which provides possibilities for

adaptations and improvements. In order to achieve this objective, the applicability of the

methodology was highly feasible, the model developed by Model Builder / ArcMap, provided

a semi-automated process, and provided a flowchart that depicts the procedure to be

performed in order to reach the Final process to make inferences and analyzes with greater

agility. The importance for the CDTN in particular and the opportunity of this research are

evidenced by the need to improve the instruments and procedures in the process of

implementing and updating its own Local Report.

Keywords: Licensing; Geoprocessing; Geo-information; Model Builder; Semi automation.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

A sociedade tem cobrado intensamente que os órgãos governamentais tenham uma atuação

firme nas questões ambientais, no sentido de que sejam eliminados ou minimizados os riscos

de impactos decorrentes das atividades humanas, que afete direta ou indiretamente a saúde, a

segurança e o bem-estar da população. Segundo Sobrinho (2008) ao longo dos últimos anos, o

desenvolvimento da questão ambiental vem evoluindo, a partir de uma legislação cada vez

mais rigorosa e uma atuação mais enérgica dos órgãos fiscalizadores.

Neste cenário, o licenciamento de instalações do setor nuclear visa garantir que a localização,

a construção e a operação de instalações nucleares, radiativas e depósitos de rejeitos

radioativos não implique em riscos indevidos para os trabalhadores, para o público em geral e

para o meio ambiente.

Segundo a norma CNEN-NE-1.04, BRASIL, 2002, o licenciamento nuclear é um processo

pelo qual o órgão regulador, Departamento de Regulamentação e Segurança (DRS) da

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), por meio de avaliações e verificações das

condições de segurança, concede, modifica, limita, prorroga, suspende ou revoga uma licença,

autorização para construção ou operação de uma instalação nuclear.

Em um processo ininterrupto, o licenciamento nuclear, indispensável para garantir  a

segurança das instalações e combater os danos ao meio ambiente, inicia-se com os estudos de

seleção do local para a instalação e só termina após seu descomissionamento. Durante esse

processo, ocorrem interações constantes entre o requerente da licença e o órgão licenciador

por meio de estudos, relatórios, análises, planos e outros instrumentos, buscando demonstrar

que o empreendimento atenderá aos requisitos de segurança nuclear.

O processo de licenciamento nuclear envolve a elaboração de documentos, como Relatório de

Local (RL), Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS), Relatório Final de Análise

de Segurança (RFAS), Planos de Proteção Física, Planos de Proteção Radiológica e Planos de

Emergência, que devem ser submetidos à aprovação junto a DRS/CNEN.

De acordo com Lauricella (1998), tanto a DRS/CNEN quanto o Instituto Brasileiro de Meio

Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) exigem de maneiras distintas e independentes os

estudos necessários para a obtenção das licenças de instalações nucleares, radiativas e

depósitos de rejeitos radioativos.
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No caso do licenciamento ambiental, que compete ao IBAMA, os principais documentos

exigidos são o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental

(RIMA), podendo ainda ser solicitados documentos complementares como: Relatório de

Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de

Área Degradada (PRAD).

As etapas e requisitos para a concretização do licenciamento das instalações do setor nuclear

abrangem os eventuais impactos ambientais desde a escolha do local para se instalar o

empreendimento, até seu descomissionamento.

É possível observar correspondências entre os relatórios e documentos solicitados nos

processos de licenciamento ambiental e de instalações do setor nuclear, atentando-se para a

semelhança nos estudos realizados nas etapas em que se subdividem os processos.

As aplicações potenciais de geotecnologias nas diversas etapas dos processos de

licenciamento são inúmeras, sendo uma das mais importantes a otimização dos estudos

específicos necessários na análise de viabilidade do local onde será estabelecido o

empreendimento.

Segundo Rosa (2005), as geotecnologias são o conjunto de tecnologias para coleta,

organização, processamento, análise e oferta de informação com referência geográfica e são

compostas por soluções em hardware e software, que juntas constituem poderosas

ferramentas para tomadas de decisão, uma vez que possibilitam uma análise de forma

integrada dos diversos atributos geoambientais.

Entretanto, as geotecnologias só dificilmente terão utilidade se trabalhadas de forma coerente

e viável. Diversos são os fatores que afetam a qualidade na busca e interpretação dos dados.

Dentre eles os mais corriqueiros são a atualidade e integridade dos dados, a consistência das

informações, a acessibilidade à informação, a acurácia e precisão dos dados.

Exaurir ao máximo a potencialidade das geotecnologias, espacializando a geoinformação de

forma coerente é uma importante perspectiva de trabalho que permite inúmeras relações e

análises.

Nos dias atuais são diversos os órgãos e instituições que disponibilizam informações

geoambientais digitalizadas em sites oficiais ou websites, com um amplo leque de opções dos
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quais é possível obter desde dados populacionais aos mais diversos tipos de características

ambientais.

Nesse contexto, o Geoprocessamento como uma geotecnologia é uma ferramenta de grande

potencialidade que pode contribuir para os processos de licenciamento tanto nas fases que

antecedem a implantação do empreendimento (escolha de local, diagnóstico ambiental, etc.)

como também nas fases posteriores de implantação, operação e descomissionamento.

Assim, é fundamental a capacitação de técnicos para que estes utilizem as geotecnologias na

realização de inferências e análises com maior agilidade a partir de uma otimização da

disponibilização das informações ambientais e ferramentas geotecnologias, explorando sua

ampla aplicação em estudos ambientais que subsidiam os processos de licenciamento.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo Geral

O principal objetivo do trabalho é contribuir para o uso adequado dos recursos de

Geoprocessamento nos processos de licenciamento das instalações do CDTN, evidenciando a

disponibilidade e utilidade das informações geoambientais e ferramentas de Análise Espacial

nos diversos relatórios necessários à documentação requerida nos processos de licenciamento

nuclear.

1.1.2. Objetivos Específicos

Estabelecer metodologia para semi-automatizar a elaboração dos mapas que

subsidiem o Relatório de Local (RL) do CDTN através de fluxograma executável

das atividades executadas com a ferramenta Model Builder do software ArcGIS.

Aplicar a metodologia desenvolvida ao Relatório de Local (RL) do CDTN.

1.2. Justificativa

A área geotecnológica vem evoluindo ao longo dos anos, incorporando ferramentas e dados

adquiridos pelas mais diversas tecnologias espaciais. O aprendizado dessas tecnologias

mostra-se de extrema relevância e de grande utilidade para as mais diversas áreas de atuação,

sendo cada vez mais necessárias em empresas, instituições e nos mais diversificados

colegiados oferecendo suporte analítico, documental e cartográfico para estudos ambientais.
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Atualmente a internet viabiliza o alcance das geotecnologias a um público bastante amplo,

com programas de acesso livre e muitas ferramentas colaborativas para processar as

informações ambientais de forma integrada. No entanto, as tecnologias disponíveis por si só

provavelmente não terão utilidade se não manuseadas de forma criteriosa.

É de fundamental importância conhecer boas fontes de dados/informações e utilizá-las

corretamente de forma a executar análises que forneçam resultados consistentes, expressivos e

atuais, garantindo dessa forma uma boa utilização das geotecnologias, exaurindo o que de

melhor o avanço tecnológico pode oferecer.

Devido à acessibilidade, eficiência e interdisciplinaridade das geotecnologias, as inovações

tecnológicas a elas associadas estão cada vez mais presentes em diversas áreas de pesquisa,

configurando a informação, principalmente a geoinformação, como objeto central nos

processos de tomada de decisões, sendo assim de grande importância e utilidade desenvolver

uma metodologia que subsidie o profissional sobre a melhor forma de trabalhar com as

ferramentas geotecnológicas, otimizando sua aplicabilidade nos processos de licenciamento.
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REVISÃO LEGAL E NORMATIVA

2.1. Legislação Ambiental

No Brasil, as leis voltadas para conservação ambiental foram regulamentadas a partir de 1981,

com a lei 6.938/81 que criou a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), feito

considerado decisivo e de grande importância na história da legislação ambiental brasileira

estabelecendo conceitos, diretrizes, princípios, objetivos, instrumentos e penalidades. Dentre

seus princípios estabelece que o meio ambiente deve ser considerado como patrimônio

física, química e biológica, que permitem, abrigar e reger a vida em todas as suas formas

(RODRIGUES, 2010).

Na estruturação da lei mencionada anteriormente foram formalizados o Sistema Nacional de

Meio Ambiente (SISNAMA), que congrega vários órgãos das esferas federal, estadual e

municipal, classificados como responsáveis diretos pela proteção e melhoria da qualidade

ambiental, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que, como regente é órgão

superior na composição do sistema, desempenhando função consultiva e deliberativa.

De acordo com seu Art. 2º,  as  diretrizes da PNMA são formuladas em normas e planos,

destinados a orientar a ação dos governos no que se relaciona com a preservação da qualidade

ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, com objetivo de preservação, melhoria e

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, assegurando ao país condições ao

desenvolvimento socioeconômico.

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) no Capítulo VI, que trata do Meio Ambiente,

camente equilibrado,

bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras

. Mais especificamente, no item IV do primeiro parágrafo, quando exige estudo

prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora

de significativa degradação do meio ambiente.

Em  seu  Art.  8º,  a  lei  nº 7.804 (Brasil, 1989) estabelece que o CONAMA, quando julgar

necessário, poderá determinar a realização de estudos alternativos das possíveis

consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais,
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estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis para a

apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, nos casos de obras ou

atividades de significativo potencial de degradação ambiental.

2.1.1. Licenciamento Ambiental

As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na lei

6.938 (Brasil, 1981) e nas resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. (BRASIL, 2012)

Dentre os instrumentos listados na Lei Nº 6.938 (Brasil, 1981), destacam-se os incisos III e IV

são de atividades efetivas

autorizar,

induzir, modificar ou mesmo rejeitar a implantação de empreendimento e atividades públicas

ou privadas que visem à utilização de recursos ambientais.

A exigência de se licenciar está prevista na Lei 6.938 (Brasil, 1981) em seu artigo 10, a saber:

atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio

licenciamento

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão

publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande

circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental

competente.

A obrigatoriedade do licenciamento ambiental e as condições nas quais ele deve ser realizado

estão estabelecidas no Art. 10° da PNMA.

Lei 69
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
em caráter supletivo, sem prejuízo de outras

Segundo a resolução 237 CONAMA (Brasil, 1997) Licenciamento Ambiental é o

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização,

instalação, operação e a ampliação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
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ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer

forma, possam causar degradação ambiental.

O ato administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições,

restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor,

para localizar, instalar, operar e ampliar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob

qualquer forma, possam causar degradação ambiental é denominado, de Licença Ambiental.

Em 1997 a resolução nº 237 do CONAMA definiu as competências da união, estados e

municípios e determinou que o licenciamento ambiental devesse sempre ser feito em um

único nível de competência, entretanto, exige as manifestações do município, representado

pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente (APÊNDICE B). A licença Ambiental é um

documento com prazo de validade definido, em que o órgão ambiental estabelece regras,

condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas pelo empreendedor.

A obrigatoriedade do licenciamento ambiental e as condições nas quais ele deve ser realizado

estão estabelecidas no Art. 10° da PNMA.

trução, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),

As etapas básicas de um licenciamento, de acordo com o art. 10, incisos I-VIII, da Resolução

CONAMA nº. 237 (Brasil, 1997), são:

Definição pelo órgão licenciador dos documentos, projetos e estudos ambientais

necessários ao início do processo de licenciamento;

Requerimento da licença e seu anúncio público;

Análise pelo órgão licenciador dos documentos, projetos e estudos apresentados e

realização de vistoria técnica, se necessária;

Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão licenciador;

Realização ou dispensa de audiência pública;

Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes da audiência

pública;
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Emissão de parecer técnico/jurídico conclusivo;

Deferimento ou não do pedido de licença.

2.1.2. Procedimentos Administrativos do Licenciamento Ambiental

Segundo essa mesma resolução nº. 237 (Brasil, 1997) do CONAMA, em seu art. 8º o poder

público, no exercício de sua competência de controle, expedirá três licenças, cada uma sendo

uma etapa do procedimento licenciatório.

A fase inicial do processo de licenciamento ambiental é a Licença Previa (LP), concedida na

fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos e

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de implementação.

Durante essa etapa, são requeridos estudos ambientais complementares e, com base nesses

estudos o órgão licenciador define as condições nas quais a atividade deverá se enquadrar a

fim de cumprir as normas ambientais vigentes.

Resolução CONAMA 01, de 1986, art.
impacto ambiental EIA e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem
submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter

.

Em seguida, tem-se a segunda fase do processo de licenciamento, a Licença de Instalação (LI).

Com esse documento adquire-se a autorização para o início da implantação do

empreendimento. A LI autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com

as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as

medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

No decorrer dessa etapa, tem-se início  a construção do empreendimento e a instalação dos

equipamentos, porém somente com a Licença de Operação (LO) poderá começar a operar,

efetivamente.

A LO autoriza a operação após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental determinados para a operação,

autorizando em seguida o funcionamento do empreendimento.

Essa deve ser requerida quando a empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia

das medidas de controle ambiental estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores.

Nas restrições da LO estão determinados os métodos de controle e as condições de operação.
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2.1.3. Estudos Complementares do Licenciamento Ambiental

Todas as atividades com forte potencial de impacto ambiental devem apresentar uma

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). A AIA é tida como um instrumento de política

ambiental

permite avaliar as consequências ambientais de determinado

 de suas consequências benéficas e diminuindo, também

quanto

2004.p. 257).

De acordo com Rodrigues e Campanhola (2003), métodos de AIA são mecanismos

estruturados para identificação, coleção e organização de dados sobre impactos ambientais. O

Decreto n.º 99.274/90 (Brasil, 1990) usou os métodos de AIA para regulamentar o

Instrumento do Licenciamento Ambiental e criou duas ferramentas muito importantes: o

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

O AIA, é um dos instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente e foi instituído pela

resolução CONAMA N.º 001 (Brasil, 1986). É uma avaliação de todos os efeitos ambientais

relevantes que resultam ou podem vir a resultar da implantação de empreendimentos de

grande porte.

O EIA, são propostas análises sobre as atividades potencialmente modificadoras do meio

ambiente submetidas ao licenciamento ambiental, sendo composto basicamente das

informações do empreendimento, do diagnóstico ambiental, da análise dos impactos

ambientais, da definição das medidas mitigadoras e do programa de acompanhamento e

monitoramento dos impactos ambientais.

Esse estudo é apresentado de acordo com o Termo de Referência, documento emitido pelo

órgão ambiental competente, no qual constam critérios direcionadores para a elaboração dos

estudos do empreendimento, considerando desde os objetivos até a bibliografia e equipe

técnica envolvida (SOUZA, 2005).

O conteúdo mínimo para a elaboração do EIA está estabelecido pela Resolução CONAMA nº.

001 (Brasil, 1986) e pode ser visto no Quadro 1.
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Quadro 1- Conteúdo mínimo do EIA.

O RIMA, que também obedece ao Termo de Referência, é o documento que reflete as

conclusões do Estudo do Impacto Ambiental, traduzindo as informações técnicas para uma

linguagem acessível ao público, de forma que se possa entender claramente as vantagens e as

desvantagens do projeto e as consequências ambientais de sua implantação.

Conforme o Art. 1º da Resolução CONAMA 09/87, o RIMA

interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido EIA, dirimindo dúvidas  e

e uma audiência pública para

discutir o empreendimento com a comunidade para auxiliar e redirecionar as considerações e

condicionantes da licença ambiental caso se julgue conveniente.

O RIMA é elaborado por equipe multidisciplinar, devidamente ilustrado com mapas, gráficos

e tabelas, de forma a facilitar a compreensão de todas as consequências ambientais e sociais

do empreendimento por parte de todos os segmentos sociais interessados, principalmente a

comunidade da área diretamente afetada.

Outros estudos poderão ser requisitados, cujo conteúdo deverá obedecer aos respectivos

termos de referência emitidos pelo órgão ambiental competente, dentre os quais se destacam

os seguintes:

O RCA, Relatório de Controle Ambiental, é exigido no caso de dispensa do

EIA/RIMA. É por meio do RCA que o licenciador identifica as não

conformidades efetivas ou potenciais decorrentes da instalação e da operação do

empreendimento para o qual está sendo requerida a licença.
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O PCA, Plano de Controle Ambiental, é o documento por meio do qual o

empreendedor apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlar

os impactos ambientais decorrentes da instalação e da operação do

empreendimento para o qual está sendo requerida a licença, bem como para

corrigir as não conformidades identificadas. O PCA é sempre necessário,

independente da exigência ou não de EIA/RIMA, sendo solicitado durante a

licença de instalação.

O PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, objetiva alternativas para

reintegrar tais áreas aos respectivos ecossistemas.

2.2. Legislação Nuclear

A Constituição Federal (Brasil, 1988) consagra, em seu art. 21, inciso XXIII, que compete à

União a proteção da utilização da energia nuclear, condicionando o exercício de toda

atividade nuclear à prévia autorização do Congresso Nacional. A lei federal 6.453 (Brasil,

1977) dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal

por atos relacionados com atividades nucleares.  É um dos mais importantes instrumentos

jurídicos garantidores do uso correto e pacífico da energia nuclear.

A lei federal nº 7.781 (Brasil, 1989), que dá nova redação aos artigos 2º, 10 e 19 da Lei nº

6.189 (Brasil, 1974), dispõe que a união exercerá o monopólio por meio da CNEN como

órgão superior de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e pesquisa cientifica.

Em seu artigo 2º define as competências da CNEN, que abrangem um amplo espectro

relacionado à questão nuclear, como formulação de política, regulação, guarda de rejeitos

radioativos, prestação de serviços, realização de pesquisas científicas e produção e

comercialização de materiais e equipamentos, conforme transcrição a seguir:

Art. 2º Compete à CNEN:

I. Colaborar na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear;

II. Baixar diretrizes específicas para radioproteção e segurança nuclear, atividade

científico-tecnológica, industriais e demais aplicações nucleares;

III. Elaborar e propor ao Conselho Superior de Política Nuclear - CSPN, o Programa

Nacional de Energia Nuclear;
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IV. Promover e incentivar a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos

diversos setores do desenvolvimento nacional; formação de cientistas, técnicos e

especialistas, pesquisa científica e tecnológica;

V. Negociar nos mercados interno e externo, bens e serviços de interesse nuclear;

VI. Receber e depositar rejeitos radioativos;

VII. Prestar serviços no campo dos usos pacíficos da energia nuclear;

VIII. Estabelecer normas e conceder licenças e autorizações para o comércio interno e

externo;

IX. Expedir normas, licenças e autorizações relativas ao setor nuclear;

X. Expedir regulamentos e normas de segurança e proteção.

Uma legislação em destaque no cenário nuclear é a Lei nº 10.308 (Brasil, 2001), que dispõe

sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos,

a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos

radioativos.

De acordo com o artigo 2º desta Lei, a União, por meio da CNEN, é a responsável pelo

destino final dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional. Ainda em

conformidade com a referida Lei em seus artigos 9º e 13º, cabe à CNEN projetar, construir

administrar e operar os depósitos finais e intermediários, podendo delegar essas atribuições a

terceiros, mantendo, porém, sua responsabilidade.

O seu art. 15º dispõe que é também da CNEN a responsabilidade pela remoção de rejeitos dos

depósitos intermediários para os finais. Já a construção e operação dos depósitos iniciais, bem

como a remoção de rejeitos desses depósitos para os intermediários e finais é de

responsabilidade dos geradores dos resíduos, conforme estipulam os artigos 8º, 12º e 14º da

mesma Lei nº 10.308 (Brasil, 2001). Ressalta-se que cabe também à CNEN definir as normas,

licenciar e fiscalizar todos os tipos de depósitos de rejeitos radioativos, de acordo com os

artigos 4º e 11º.

2.2.1. Processos de Licenciamento Nuclear da CNEN

é um

processo pelo qual o órgão regulador, Diretoria de Regulamentação e Segurança

(DRS/CNEN), por meio de avaliações e verificações das condições de segurança de uma

instalação nuclear, radiativa ou depósitos de rejeitos radioativos concede, modifica, limita,
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prorroga, suspende ou revoga uma licença ou autorização de construção ou operação de

instalação (BRASIL, Norma CNEN-NE-1.04, 2002 e BRASIL Norma CNEN NN-6.02, 2014).

A DRS/CNEN é a autarquia do governo federal que regulamenta, licencia, autoriza e fiscaliza

o uso da energia nuclear para fins pacíficos no país. A CNEN participa ativamente da

formulação da política nuclear e realiza relevantes atividades operacionais diretas ou por meio

de instituições a ela subordinadas.

Segundo Luquetti e Carvalho (2004), o processo de licenciamento de instalações nucleares

engloba duas etapas: o atendimento às exigências de órgãos de licenciamento ambiental

(IBAMA) e o atendimento às exigências de órgãos de licenciamento nuclear (CNEN).

O licenciamento nuclear pela CNEN é composto por um conjunto de processos e requisitos,

aplicado às atividades relacionadas com a localização do empreendimento, o projeto

descritivo dos itens importantes à segurança, a construção, a operação, as modificações e a

retirada de operação, bem como ao controle de aquisição e movimentação de fontes de

radiação (BRASIL, Norma CNEN-NE-1.04, 2002 e BRASIL, Norma CNEN NN-6.02, 2014).

2.2.2. Licenciamento de Instalações Nucleares

De  acordo  com  o glossário da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),  Instalação

Nuclear é a instalação na qual o material nuclear é produzido, processado, reprocessado,

utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes.

A norma CNEN NE 1.04 (Brasil, 2002) tem por objetivo regular o processo de licenciamento

de instalações nucleares a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O

processo estabelecido nessa se aplica às atividades relacionadas com a localização, construção

e operação de instalações nucleares. O licenciamento de uma instalação nuclear envolve a

solicitação pelo requerente, e a emissão pela CNEN, de atos administrativos para aprovação

do local, construção, utilização de material nuclear e operação.

2.2.3. Licenciamento de Instalações Radiativas

De acordo com glossário da CNEN,  Instalação Radiativa é qualquer estabelecimento ou

instalação, devidamente representada por pessoa jurídica, que utilize, produza, processe,

distribua ou armazene fontes de radiação.
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A Norma CNEN NN 6.02 (Brasil, 2014) tem por objetivo estabelecer os requisitos para o

licenciamento de instalações radiativas, aplicando-se às atividades relacionadas com a

localização, o projeto, a construção, a operação, a segurança, as modificações e a retirada de

operação, bem como o controle de aquisição e movimentação de fontes de radiação.

Para fins de aplicação dessa Norma, as instalações radiativas subdividem-se em: instalações

que utilizam fontes seladas; instalações que utilizam fontes não seladas; instalações que

utilizam equipamentos geradores de radiação ionizante; e instalações para produção de

radioisótopos e classificam-se, segundo a gradação do risco, em oito grupos e subgrupos,

conforme o disposto no ANEXO I.

O licenciamento de uma instalação radiativa compreende atos administrativos para aprovação

do local, construção, modificação de itens de segurança, aquisição ou movimentação de fontes

de  radiação, comissionamento, operação, retirada de operação, em conformidade com a

Sessão I do capítulo II da referida Norma (ANEXO I).

2.2.4. Licenciamento de Depósitos de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio

Níveis de Radiação

Depósito de Rejeitos Radioativos é qualquer edificação ou local adequado para

armazenamento inicial, intermediário ou final de rejeitos radioativos de acordo com glossário

CNEN.

A Norma CNEN NN 8.02 (Brasil, 2014) estabelece os critérios gerais e requisitos básicos de

segurança e proteção radiológica relativa ao licenciamento de depósitos de rejeitos radioativos

de baixo e médio nível de radiação, em atendimento à Lei 10.308 (Brasil, 2001).

De acordo com seu art.2º estão sujeitos aos requisitos estabelecidos nessa os depósitos iniciais,

intermediários e finais de rejeitos radioativos.

O processo de licenciamento de um depósito de rejeitos radioativos envolve o requerimento

de ato administrativo pelo responsável legal pelo depósito, o encaminhamento do documento

de licenciamento respectivo e a emissão pela CNEN dos seguintes atos administrativos:

Aprovação do Local; Autorização para Construção; Autorização para Operação; Autorização

para Descomissionamento de depósitos iniciais, intermediários ou provisórios; Autorização

para Encerramento, somente para depósitos finais.
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2.2.5. Etapas do Processo de Licenciamento Nuclear

O processo de licenciamento nuclear envolve o requerimento de atos administrativos para

licenciar instalações nucleares, instalações radiativas e depósitos de rejeitos radioativos

podendo abranger os seguintes atos administrativos:

a) Aprovação do Local de construção (AL): ato pelo qual a DRS/CNEN aprova o

local proposto para a localização de determinada instalação nuclear, radiativa ou

deposito de rejeitos radioativo. O requerimento de Aprovação de Local deve ser

submetido à DRS/CNEN acompanhado de um Relatório de Local (RL).

b) A Licença de Construção: ato pelo qual a DRS/CNEN permite a construção de

uma instalação após verificar a viabilidade técnica e o conceito de segurança do

projeto e sua compatibilidade com o local aprovado; deverá incluir informações

preliminares da obra e prazos máximos e mínimos estimados para o término da

construção pretendida. O Requerimento da Licença de construção deve ser

acompanhado do Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS) e Plano

Preliminar de Proteção Física de acordo com a Norma CNEN-NE-2.01 (Brasil,

c) Autorização para Utilização de Materiais Nucleares (AUMAN): a AUMAN é

concedida após a comprovação de que a instalação está pronta para receber o

material nuclear e após o cumprimento, pelo requerente, das condições

pertinentes exigidas na norma CNEN-NE-

Material Nucle ANEXO

II). Esta autorização se aplica apenas em casos específicos onde a instituição

precisam habilitar à utilização de material nuclear.

d) Autorização para Operação (AO): ato pelo qual a DRS/CNEN autoriza  a

operação sob condições especificas. A autorização para operação deve ser

requerida em duas etapas complementares: a primeira relativa à operação inicial e

a segunda a entrada de operação em caráter permanente.

e) Autorização para Operação Inicial (AOI): ato pelo qual o órgão licenciador

autoriza para operação em início de fase operacional, com ênfase em atividades

de comissionamento dos sistemas. O requerimento de autorização para operação

inicial deve incluir informações sobre o cronograma preliminar para esta fase de

operação, com prazos e datas estimadas para seu início e término a ser
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acompanhada pelo Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) e Plano

Final de Proteção Física.

f) Autorização para Operação Permanente (AOP): autorização de caráter

permanente, concedida em condições normais durante um intervalo de tempo

contínuo fixado pela CNEN. Essa autorização para a operação permanente só

pode ser concedida após serem concluídas satisfatoriamente todas as inspeções

relativas à proteção radiológica e à segurança nuclear. Ela estabelece limites e

condições para operação, lista os programas que devem ser mantidos durante a

operação, tais como, programa de proteção radiológica, programa de proteção

física, programa de garantia de qualidade, programa de proteção contra

incêndios, programa de monitoração ambiental, programa de treinamento e

qualificação, programa de manutenção preventiva, programa de re-treinamento.

(BRASIL Norma CNEN-NE 1.04, 2002).

A concessão da Autorização para Operação para depósitos de rejeitos radioativos

de acordo com norma CNEN 8.02 (Brasil, 2014) além da submissão à

DRS/CNEN de um Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) está

condicionada a atender aos critérios de aceitação de rejeitos radioativos em

depósitos estabelecidos na Norma CNEN NN 6.09 (Brasil, 2002), Critérios de

Aceitação para Deposição de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de

Radiação (ANEXO III).

De acordo com a norma CNEN NN 6.02 (Brasil, 2014) para o licenciamento de Instalações

Radiativas, durante o processo, além dos atos administrativos citados acima, deverá ainda se

submeter aos seguintes atos:

Autorização para Comissionamento para instalações deve ser acompanhada de

relatório que contenha informações e dados que permitam analisar as

características de segurança envolvidas.

Autorização para Modificação de Itens Importantes à Segurança (aqueles que

incluem ou estão incluídos em: estruturas, sistemas e componentes cuja falha ou

mau funcionamento que pode resultar em: exposições indevidas à radiação e, ou

condições de acidente), descrevendo completamente as modificações propostas

que só podem ser executadas com prévia autorização da DRS/CNEN.
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Autorização para Aquisição ou Movimentação de Fontes de Radiação,

acompanhado de documentação comprobatória de que o projeto da instalação

satisfaz às condições exigidas na norma, que existe previsão para o

armazenamento seguro da fonte e de que a instalação tenha profissional

qualificado com registro na CNEN para responder pela segurança da fonte de

radiação.

Autorização para Retirada de Operação, caso as instalações radiativas decidam

encerrar suas atividades mediante requerimento encaminhado à DRS/CNEN,

acompanhado de Plano de Descomissionamento. Deve conter: inventário dos

materiais radioativos e dos equipamentos emissores de radiação ionizante;

destino a ser dado aos materiais radioativos, demais fontes de radiação e aos

rejeitos radioativos gerados no descomissionamento; procedimentos técnicos e

administrativos para avaliação dos níveis de radiação e para a descontaminação

de áreas, superfícies e equipamentos; destino a ser dado aos registros que devam

ser conservados.

Em se tratando do processo de licenciamento de depósitos de rejeitos radioativos de acordo

com a norma CNEN 8.02 (Brasil, 2014) além dos principais atos administrativos (Aprovação

de Local, Autorização para Construção e Autorização para Operação) será necessário

apresentar:

Autorização para Descomissionamento de depósitos iniciais, intermediários ou

provisórios e Autorização para Encerramento (somente para depósitos finais).  A

obtenção da Autorização para Descomissionamento de depósitos iniciais de

rejeitos, de acordo com 15º art. da referida norma, requer que o titular do

depósito encaminhe à DRS/CNEN descrição dos rejeitos existentes no depósito,

programa de gerência de rejeitos radioativos gerados no processo de

descomissionamento e indicação do destino pretendido para os rejeitos.

Em seu art.18º com vistas à concessão da Autorização para Encerramento de depósitos finais,

o titular deve prestar à CNEN informações consubstanciadas em um Relatório Final de

Análise de Encerramento do Local (RFAEL). As informações apresentadas pelo titular do

depósito no (RFAEL) devem permitir uma avaliação independente da CNEN sobre a

completa estabilização do local.



18

No que difere das demais normas e processos de licenciamento nuclear, o licenciamento de

depósitos de rejeitos radioativos, assim como de reatores nucleares exige um processo para

seleção e escolha de local 1estabelecido na Norma CNEN NE 6.06 (Brasil, 1990). Processo

esse que antecede o ato administrativo de aprovação do local (ANEXO IV).

2.2.6. Documentos Necessários para o Licenciamento Nuclear

Os processos para licenciamento de instalações nucleares, radiativas ou depósitos de rejeitos

radioativos envolvem estudos, relatórios, entre outros instrumentos, buscando demonstrar que

o empreendimento atenderá os requisitos de Segurança Nuclear.

Em uma interpretação da legislação nuclear vigente, expressa nas normas CNEN NE 1.04

(Brasil, 2002), CNEN NN 6.02 (Brasil, 2014), CNEN NE 1.13 (Brasil, 1989) e CNEN 8.02

(Brasil, 2014), é possível observar que, os estudos e relatórios que acompanham os atos

administrativos nos processos de licenciamento nuclear são complexos e abrangentes no que

tange manter a segurança nuclear e qualidade do meio ambiente.

Alguns dos mais importantes instrumentos dos processos de licenciamento nuclear,

detalhados em suas respectivas normas, são os relatórios que são exigidos nas diversas etapas

licenciatórias, sendo condicionantes para a aprovação das licenças.

2.2.6.1. Relatório de local (RL)

O Relatório de Local (RL) é o documento onde o requerente precisa demonstrar se o local

escolhido para a construção da instalação atende aos requisitos das normas. O RL deverá

conter todos os dados e informações que permitam analisar a viabilidade do local proposto

para a construção. Deverá abranger os seguintes aspectos básicos:

Características de utilização das cercanias, distribuição da população local, vias

de acesso e distâncias aos centros de população;

Análise preliminar do potencial de influência no meio ambiente em decorrência

da construção da instalação e da sua operação normal ou em casos de acidente;

Programa preliminar de monitoração ambiental pré-operacional.

1 Seleção de escolha de Local: Norma que estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao processo de seleção e
escolha de locais para depósitos de rejeitos radioativos, tendo em vista garantir o confinamento seguro desses
materiais pelo tempo que se fizer necessário à proteção e segurança do homem e o meio ambiente. Resolução
CNEN 014/89 Publicação: DOU 24.01.1990
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Ademais, no caso do Licenciamento de Depósitos de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio

Níveis de Radiação em conformidade com a Norma CNEN NN 8.02 (Brasil, 2014), deverá ser

apresentada uma análise prospectiva da área circunvizinha ao repositório, considerando os

possíveis incrementos demográficos, industriais e de outras atividades antrópicas. Deverá

apresentar dados suficientes para uma avaliação independente, por parte da CNEN, quanto ao

potencial de migração de rejeitos radioativos do depósito para o solo, rochas e águas

subterrâneas.

Em concordância com as normas de licenciamento das instalações nucleares, radiativas e

depósitos de rejeitos e no que se refere às características gerais de projeto e de operação da

instalação, o RL também deverá abranger:

Características especiais que possam ter relação significativa com a probabilidade

ou com as consequências de uma liberação acidental de material radioativo;

Características físicas do local, incluindo geografia, demografia, sismologia,

meteorologia, geologia e hidrologia.

Ainda no RL, de acordo com Resolução CNEN 09 (Brasil, 1969) em seu art.13º,

avaliação de locais para instalação de reatores de potência serão tomados em consideração,

fatores relacionados às características gerais do projeto do reator, bem como a características

peculiares aos locais Assim, deverá ser determinada uma área de exclusão,

explicitando a distância mínima do reator ao centro de população, em conjunto com os

aspectos citados no RL (ANEXO V).

2.2.6.2. Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS)

Antes de ser iniciada a construção no local aprovado, é necessária a obtenção da licença de

construção ou a Autorização para Construção. O requerimento para esta licença deve ser

acompanhado do Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS).

O RPAS é o documento básico para avaliação da segurança do projeto. Esse relatório

apresenta os critérios de projeto, informações preliminares disponíveis sobre o projeto, dados

sobre o local da construção, principalmente quanto às características que afetem o projeto e os

critérios para seleção do local, situações hipotéticas de acidente e as características de

segurança previstas, com a finalidade de impedir a ocorrência de acidentes ou diminuir seus
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efeitos sobre os operadores, o público e o meio ambiente. (LUQUETTI & CARVALHO,

2004)

Juntamente com o RPAS cada instalação nuclear deve submeter à CNEN um Plano de

Proteção Física (PPF) próprio, de acordo com os requisitos da norma. Deverão ser

considerados com vistas à elaboração do PPF, os seguintes aspectos:

a) Localização geográfica;

b) Avaliação de ameaças potenciais;

c) Controle do acesso à instalação ou ao material nuclear.

Em consonância com a norma CNEN 8.02 (Brasil, 2014), art.9º, com vistas à obtenção da

Autorização de Construção de depósitos de rejeitos deve-se submeter à CNEN o RPAS,

abrangendo, em caráter obrigatório as várias informações constantes no anexo VI.

Concomitante ao RPAS deverá ser submetido à CNEN Planos preliminares para

procedimentos em situações de emergência, que devem ser suficientes para assegurar a

compatibilidade do futuro plano de emergência com as características do projeto da

instalação;

Plano Preliminar de Gerência de Rejeitos, com descrição dos sistemas de

controle de liberação de efluentes e dispensa de rejeitos radioativos, conforme

estabelecido na Norma CNEN NN 8.01 9 (Brasil, 2014) de Gerência de Rejeitos

Radioativos de Baixo e Médio Nível de Radiação;

Descrição da Unidade Operacional (localização, distribuição da população e

tendências, barreiras físicas classificação das áreas de segurança e serviço de

proteção física) deverá constar no Plano Preliminar de Proteção Física.

2.2.6.3. Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS)

Após a construção, a autorização para operação deverá ser solicitada acompanhada do RFAS.

O RFAS compreende diversos capítulos, nos quais os diversos sistemas operacionais são

descritos, com ênfase nos aspectos de segurança.

Em conformidade com as normas CNEN vigentes, o RFAS deverá conter informações que

descrevam a instalação, apresentem as bases de projeto, os limites de operação e uma análise

de segurança da instalação como um todo. As informações especificadas abaixo representam

exigência mínima do RFAS:
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Programas de monitoração ambiental e meteorológica que tenham sido

desenvolvidos desde a concessão da Licença de Construção e que se relacionem

com os fatores de avaliação do local;

Informações sobre controle de liberação de materiais radioativos;

Análise final e avaliação do projeto, como construído, e comportamento de itens,

com a finalidade de avaliar o risco para a saúde e a segurança da população como

um todo;

Descrição do Plano de Emergência Local, abrangendo a operação inicial e a

operação em caráter permanente, para demonstrar que, na eventualidade de uma

emergência envolvendo radiação, serão tomadas medidas apropriadas para

garantir a saúde e a segurança do público e prevenir danos a propriedades. Deve

ser elaborado dentro da filosofia contida nas publicações da AIEA.

O RFAS para depósitos de rejeitos radioativos, além das informações acima com vistas à

obtenção da Autorização para Operação, deverá abranger, em caráter obrigatório, a

caracterização do sítio do depósito.

2.3. Relação Entre Licenciamento Ambiental e Nuclear

De acordo com Serra (2014), são três as principais correspondências identificadas entre os

licenciamentos ambiental e nuclear.

A primeira correspondência está entre as etapas de Aprovação do Local (nuclear)

e Licença Prévia (ambiental).  A Aprovação de Local o Departamento de

Regulamentação e Segurança (DRS/CNEN) aprova o local proposto para a

localização de determinada instalação nuclear, radiativa ou deposito de rejeitos

radioativo considerando a viabilidade ambiental do empreendimento. Na licença

prévia, o órgão licenciador avalia a localização e a concepção do

empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo os

requisitos básicos para as próximas fases.

A segunda correspondência foi estabelecida entre as etapas da Licença de

Construção (nuclear) e a da Licença de Instalação (ambiental). A Licença de

Construção é o ato pelo qual se permite a construção da instalação após verificar

a viabilidade técnica e o conceito de segurança do projeto e sua compatibilidade
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com o local aprovado. Na Licença de construção tem-se a concessão que autoriza

o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos.

A terceira está entre as Autorizações para Operação Inicial e Permanente

(nuclear) que, juntas, correspondem à etapa da Licença de Operação (ambiental).

A Autorizações para Operação autoriza a operação sob condições especificas,

esta deve ser requerida em duas etapas complementares: uma relativa à operação

inicial e a outra entrada de operação em caráter permanente. A Licença de

Operação autoriza o funcionamento do empreendimento. Essa deve ser requerida

quando a empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia das medidas

de controle ambiental estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores.

A etapa Autorização para Utilização de Materiais Nucleares  (processo de

licenciamento de instalações do setor nuclear) foi considerada correspondente à

etapa da obtenção da Licença de Instalação  (processo de licenciamento

ambiental), porque a instalação deverá receber o material nuclear antes do início

da operação. Segundo a norma CNEN-NE-1.04 (2002), esta autorização deve ser

requerida juntamente com a licença de construção.

Os documentos de cada um dos processos de licenciamento são distintos, no licenciamento

ambiental a documentação é exigida conforme o tamanho do empreendimento, a tipologia, o

grau de risco e a fase de licenciamento.  Enquanto os documentos exigidos para o

licenciamento de instalações do setor nuclear diferem de acordo com o tipo de atividade do

empreendimento, por exemplo: instalações nucleares, reator, depósitos de rejeitos, instalações

radiativas.

Alguns estudos tais como EIA/RIMA, RCA, PCA, análises e estudos ambientais

complementares, podem ser requeridos quando estes forem necessários durante as etapas de

licenciamento ambiental.

Os atos administrativos exigidos nos processos de licenciamento de instalações do setor

nuclear de acordo com a CNEN envolvem o requerimento dos documentos citados no item

2.26 deste trabalho acompanhados dos respectivos estudos e relatórios.
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REVISÃO TEÓRICA

3.1. Geotecnologias

As geotecnologias se constituem de ferramentas de coleta, processamento, gerenciamento e

disseminação de informações de dados especializados. Compostas por soluções em hardware

e software, que juntas se constituem importantes ferramentas na tomada de decisões,

destacando-se os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), Cartografia Digital,

Sensoriamento Remoto por Satélites, Sistema de Posicionamento Global (GPS),

Aerofotogrametria, Geodésia e Topografia, dentre outros (ROSA, 2005).

O uso da geotecnologia, quando comparada com a evolução do licenciamento ambiental e

nuclear, pode ser considerado de recente difusão, mas vem progredindo rapidamente,

contribuindo de diversas formas para os vários campos de desenvolvimento e planejamento de

dados.

Nos últimos anos, as geotecnologias adquiriram caráter fundamental para pesquisas e

monitoramento ambiental, uma vez que possibilitam, com eficiência, a obtenção e tratamento

de elevada quantidade de dados sobres recursos naturais. A crescente evolução

geotecnológica possibilita um avanço nos meios de interpretação e análise de dados espaciais.

3.1.1. Sistemas de Informação Geográfica SIGs

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG), tradução de Geographic Information System

(GIS), consiste em um conjunto de ferramentas computacionais utilizadas no

geoprocessamento, que envolve desde a coleta e processamento de dados obtidos em

levantamentos de campo até o armazenamento, atualização e recuperação desses dados de

forma eficiente (CRAVEIRO et al, 2012).

De acordo com Silva (2003), os SIGs são usualmente aceitos como sendo uma tecnologia que

possui ferramental necessário para realizar análises com dados espaciais e, portanto, oferece,

ao ser implementada, opções para o entendimento da ocupação e utilização do meio físico,

compondo o universo da Geotecnologia ao lado do Processamento Digital de Imagem (PDI) e

da Geoestatística.

TOMLINSON (1977, apud MOURA, 2014) defende que um Sistema de Informação

Geográfica é um conjunto integrado de programas (softwares) especificamente elaborados
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para serem utilizados com dados geográficos, executando espectro abrangente de tarefas no

manuseio dos dados. Essas tarefas incluem a entrada, o armazenamento, a recuperação e os

produtos resultantes da gestão dos dados, em adição à ampla variedade de processos

descritivos e analíticos.

Muitas são as definições encontradas na literatura sobre SIG das quais se destacam:

DUEKER (1979, apud SILVA,

o banco de dados consiste informações sobre características distribuídas espacialmente,

atividades ou e

BURROUGH (1986, apud SILVA,

colecionar, armazenar, recuperar, transformar e exibir dados espaciais referenciados ao

HANIGAN (1988, apud SILVA,

informações capaz de explorar relações entre os dados de certo ambientes; analisar os dados

espaciais para subsidiar os critérios de formulação de decisões; facilitar a exportação de

modelos analíticos capazes de avaliar alternativas de impactos ao meio ambiente; exibir e

As definições apresentadas possuem vários pontos em comum quando analisadas em conjunto

e percebe-se que trabalhar com a representação de dados espaciais é a funcionalidade mais

especifica do SIG. Visto que esse permite realizar análises complexas, integrar dados de

diversas fontes e criar banco de dados georreferenciados, tornando possível automatizar a

produção de documentos cartográficos.

A literatura aponta concordância quanto ao fato de que as raízes históricas do Sistema de

Informações Geográficas (SIG) remontam a década de 60 com o desenvolvimento do

Canadian Geographic Information System (CGIS), realizado pelo governo canadense com o

objetivo de executar o mapeamento do uso da terra no Canadá.

Mesmo tendo se desenvolvido nos anos 60, como meio de sobrepor e combinar diversos tipos

de dados em um mesmo mapa, os casos mais representativos de SIG tornaram-se conhecidos

somente a partir da segunda metade do século XVIII. A ideia de apresentar diferentes planos

de informação sobrepostos (os conhecidos layers), representando os elementos sobre uma

mesma base cartográfica e correlacioná-los geograficamente, surgiu durante estudos do
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Laboratório Gráfico Computacional da Escola de Planejamento Urbano da Universidade de

Harvard (ANTUNES, 2012).

O uso de SIG evoluiu significativamente nos anos 80, 90 e hoje está bastante difundido em

órgãos estatais, prefeituras, universidades, centros de pesquisa e, especialmente, nas

concessionárias de serviços públicos.

A evolução da tecnologia SIG de acordo com Tabela 1 aponta um aumento crescente de

interesse de usuários e um crescimento do uso principal através de sistemas que facilitaram a

comunicação e o acesso às informações espaciais a partir da década de 80.

Tabela 1 Evolução da Tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica

GERAÇÃO TECNOLOGIA USO PRINCIPAL AMBIENTE SISTEMA

1983-1990 CAD

(Cartografia)

Desenho de mapas. Projetos

isolados

Pacotes separados

1990-1997 Banco de Dados

(Imagens)

Desenho de mapas e

analise espacial

Cliente e

servidor

Software

integrado

A  partir  de

1997

Sistemas

Distribuídos

Desenho de mapas,

Analise espacial,

Centro de dados.

Multi-

Servidor

WWW

Interoperabilidade

Fonte: Adaptado de (Câmara e Freitas, 1995)

informações espaciais provenientes de diversas fontes, combinando as várias informações,

através de algoritmos de manipulação, para gerar mapeamentos derivados; consultar,

recuperar, visualizar e imprimir o conteúdo do banco de dados geocodificados" (CÂMARA,

1995).

O banco de dados como componente fundamental em SIG consiste em um conjunto de dados

organizados de forma ordenada permitindo acesso rápido e fácil às informações armazenadas.
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De acordo com Silva (2003) a tecnologia de um banco de dados em SIG trabalha

classicamente com dados tabulares, que são relacionados a feições espaciais consistindo em

uma coleção de dados inter-relacionados denominados dados espaciais.

Os dados espaciais têm finalidade de representar a forma e a posição dos elementos em uma

superfície. O banco de dados espaciais possibilita a representação de redes geográficas

complexas, o relacionamento entre classes de feição e a realização de rotinas para análise

espacial dos dados produzindo novas informações (OLIVEIRA JUNIOR, 2008).

Quando se trabalha com dados espaciais, conceitos importantes como escala (razão entre a

área apresentada no mapa e a área real) e a resolução espacial (domínio geométrico dividido

pelo número de observações, normalizados pela dimensão espacial) devem ser sempre fixados

e inseridos no layout final (SILVA, 2001).

Os dados espaciais, em SIG, têm dois formatos primários (arranjo de dados para

armazenamento ou apresentação): raster/matricial e vetor/vetorial. O formato matricial é

baseado numa estrutura de grade de células, enquanto o formato vetorial é mais parecido com

um mapa de linhas. Cada formato de dado tem suas vantagens e desvantagens, e os

profissionais de SIG reconhecem que em muitos projetos há a necessidade de ambas (DAVIS,

2001).

O SIG não pode ser definido apenas como um simples pacote de funções que mostram um

mapa digital, mas sim um sistema de apoio à tomada de decisões e gerenciador de

informações. De acordo com Câmara (1995), o SIG faz uso de muitos recursos para a criação

e consulta a um banco de dados contendo informações georreferenciadas e sua representação

gráfica.

Para se trabalhar com SIG, de uma forma ampla, é fundamental planejar a concepção do

sistema a partir das expectativas do usuário e do conhecimento técnico a respeito de

especificações do sistema (QUINTANILHA e CUNHA, 1995).
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Tabela 2: Vantagens e Desvantagens de alguns SIGs Comerciais e Gratuitos

SIG Vantagens Desvantagens Disponibilidade
Spring Funções de digitalização,

análise espacial e

processamento de imagens.

Utiliza banco de dados próprio, interface

pouco intuitiva.

Pode ser baixado

gratuitamente.

Qgis Conexão com outros softwares

Criação e digitalização de dados

vetoriais.

Manipulação da legenda dos

temas.

Não possui boa impressão de mapas,

poucas opções de exportação

/importação de dados.

Pode ser baixado

gratuitamente.

Terraview Criação de legenda, análise

espacial e consulta espacial.

Ausência de módulo de impressão utiliza

banco de dados próprio, exigindo a

importação dos dados vetoriais.

Pode ser baixado

gratuitamente.

ArcGis Possui ampla e robusta

ferramentas para análise

geoespacial, geração de mapas

para impressão de ótima

qualidade, grande base de

usuários (mundial) e funções

analíticas pré-definidas.

Lentidão ao iniciar o programa e carrega

sua interface gráfica, problemas com

longos nomes de arquivos / diretório e

ambiente de programação difícil.

Software comercial.

MapInfo Ordenação de camadas, fontes

com aspecto visual muito bom,

visualização de plotagem e

linguagem de programação

simples.

Baixo grau de automatização das

interações, limitação no tamanho dos

arquivos e edição topológica simples.

Software comercial.

Fonte: Adaptado de Silva, (2001) e Trindade (2014)

3.2. Geoprocessamento

O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas

matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e vem

influenciando de maneira crescente diversas áreas. Trata-se de um conjunto de ferramentas e

técnicas usadas para interpretar, analisar e compreender o espaço sob diferentes perspectivas

(CÂMARA E DAVIS, 2001).

O Geoprocessamento é baseado em um quadro de transformação de dados e é um dos

componentes mais poderosos de um sistema de informação geográfica (SIG) (ESRI, 2006).

O Geoprocessamento possui grande abrangência no campo das geociências. Pode-se

classificar como Geoprocessamento qualquer atividade ligada ao mapeamento da superfície

(Geo), ou mesmo análises de suas características e a manipulação de dados para gerar a

informação (processamento) (BIELENKI, 2012).
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Segundo Rodrigues (1987) existe um arcabouço metodológico associado ao

Geoprocessamento, para o qual os requisitos básicos e suas principais necessidades e

atividades são:

Coleta de dados: necessidade de informação; valorização da informação;

especificação de dados; aquisição de dados; estabelecimento de linhagem de

dados; levantamentos de dados de relevo, populacionais e ambientais; e

geocodificação;

 Processamento de dados: tratamento de dados; gerenciamento de dados;

processamento de imagens e gráficos; e execução de mapeamento por

computador.

Geoprocessamento, como conceito, evolui com o crescimento da utilização de seus métodos e

técnicas e, segundo Silva (2001), destina-se a tratar os problemas ambientais levando em

conta a localização, a extensão e as relações espaciais dos fenômenos analisados, visando

contribuir para uma presente explicação e acompanhamento de evolução passada e futura.

Rocha (2000) sugere o avanço das tecnologias e o advento da informatização com o

aperfeiçoamento das técnicas e ferramentas de Geoprocessamento como um elo entre as

diversas ciências.

O Geoprocessamento possui aplicações que agregam diversas funções, cada uma com

características que as singularizam, sendo aplicações que permitem a aquisição de dados,

gerenciamento e a apresentação dos dados, e as que permitem o processamento dos dados.

(COUTO, 2009)

As ferramentas e atividades vinculadas ao Geoprocessamento, também chamadas de

geotecnologias, são os equipamentos de informática hardware (computadores, scanners,

mesas digitadoras), os programas e seus aplicativos, bancos de dados cartográficos e

alfanuméricos, modelos de análise, dentre outros.

3.2.1. Fundamentos de Geoprocessamento: Geodésia e Escala

Câmara (1995) aponta como uma das maiores dificuldades no trabalho com a informação

geoespacializada a sua transposição para o mundo computacional. É a partir desta perspectiva

que o SIG passa a representar o ambiente real de forma computacional. Ao SIG importa

proporcionar a interpretação de dados e com isso a geração de novas informações, levando em
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conta não apenas a localização e extensão das entidades representadas, mas também a relação

espacial entre elas.

A efetiva preocupação com a representação de fenômenos físicos e sua espacialização é

devido à forma irregular da superfície terrestre, sendo necessária modelá-la para

representação adequada. Como solução entra em cena a Geodésia, ciência que se ocupa da

determinação da forma, das dimensões e do campo de gravidade da Terra.

Existem dois modelos usados na Geodésia para representar física e matematicamente a

superfície terrestre. Na Figura 1 temos um modelo físico denominado geoide, cuja superfície é

1999) e um

modelo matemático denominado elipsoide de revolução ou biaxial, que fica definido por

apenas dois parâmetros, usualmente o semieixo maior e o achatamento (VANICEK;

KRAKIWSKY, 2015).

De acordo com Bielenki Junior (2012) para se adequar a representação da superfície terrestre

o modelo matemático elipsoidal é o mais frequentemente utilizado e aceito para a

aproximação da terra, cuja referência é um elipsoide de revolução.

Figura 1: Transição da Modelagem da Superfície Terrestre

Fonte: Adaptado de Bielenki (2012), (apud Segatine).

De acordo com Vanicek (2015), a Geodésia tem sua aplicação em diversos trabalhos, sendo

um destes a produção de mapas, estabelecendo uma rede de vértices geodésicos
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georreferenciados que servirão de apoio nas atividades de mapeamento através de um Sistema

Geodésico de Referencia (SGR).

Um SGR, do ponto de vista prático, permite que se faça a localização espacial de qualquer

feição sobre a superfície terrestre. Trata se de um sistema de coordenadas associado a algumas

características terrestres e podem ser classificados, quanto ao método de determinação e

orientação, em Clássicos e Modernos conforme apresentado na Tabela 3 abaixo.

Tabela 3: Principais Diferenças entre os Sistemas Geodésicos de Referência.

Clássico Moderno

Topocêntrico.
Astro geodésicos.
Solido geométrico.
Coordenadas de ponto de origem
datum.
Orientação azimutal.
Separação elipsoide-geoide.
Componentes de desvio vertical.
Exemplos SAD 69, Córrego
alegre.
Medições terrestres.

Geocêntrico.
Plataforma de referência global.
Gravimetria.
Solido geométrico.
Coordenadas cartesianas.
Constantes físicas (terra= corpo
em rotação e com massa).
Exemplos WGS84, SIRGAS
2000.
Observações satélites.

Fonte: Adaptada de IBGE (2011) e Bielenki (2012)

No início da década de 40, foi estabelecido o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). O SGB

caracteriza-se pelo conjunto de estações que representam o controle horizontal e vertical

necessários à localização e representação cartográfica no território brasileiro, seu

estabelecimento e manutenção são atribuições do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) através de seu Departamento de Geodésia (IBGE, 2000).

Em fevereiro de 2005, foi publicada uma resolução especificando que o sistema de referência

oficial no Brasil seria o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS),

entretanto, o World Geodetic System 1984 (WGS84) possui características muito próximas ao

SIRGAS, podendo ambos, para efeitos práticos da cartografia, serem considerados como

equivalentes (IBGE, 2005).

A espacialização das feições da superfície terrestre com a sua correta localização se dá por

meio de um conjunto de coordenadas, que podem ser reproduzidas numa carta ou mapa. Essas
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coordenadas podem ser de diferentes tipos, a depender da superfície de referência, de estarem

ou não projetados, entre outros parâmetros (BIELENKI JUNIOR, 2012).

Na Figura 2 pode-se observar através do fluxograma os tipos de coordenadas usualmente

utilizadas na cartografia.

Figura 2: Tipos de Coordenadas Geográficas

Fonte: Adaptado de Bielenki (2012).

As coordenadas ainda podem ser referenciadas a diferentes sistemas com modelos

matemáticos distintos ou data, podendo possuir valores distintos de acordo com o sistema de

referência, seja ele Geoidal ou elipsoidal (Figura 3).

Figura 3: Sistemas de Coordenadas Geodésicas e Elipsoidal

Fonte: Adaptado de Bielenki (2012, apud Segatine).
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Para a representação em mapas as coordenadas precisam ser planificadas, e muitas das

aplicações do Geoprocessamento requerem coordenadas em um sistema projetado. Entre as

projeções cartográficas as principais são a projeção cônica, projeção cilíndrica e projeção

plana ou azimutal.

De acordo com Bielenki (2012) é a projeção cartográfica utilizada na confecção do mapa que

determina as deformações presentes, assim as projeções escolhidas devem possuir

propriedades que atendam ao objetivo da sua utilização. A cartografia sistemática brasileira

constante no sistema cartográfico nacional adota a Projeção Universal Transversa de

Mercator (UTM). A projeção UTM é um sistema de projeção cilíndrico.

A boa representação dos fenômenos físicos em meio digital ou em mapas possui também uma

grande dependência da escala, onde, escala corresponde à relação (razão) estabelecida entre as

dimensões de um objeto na superfície real é sua representação no mapa. Essa  razão  e

adimensional, já que relaciona quantidades físicas idênticas de mesma unidade podendo ser

representada numérica e graficamente.

A escala é expressa por fração ordinária (numerador/denominador) ou por razão matemática,

onde o numerador corresponde à unidade no mapa e o denominador a medida real da unidade

do terreno. Quanto maior o denominador, menor a escala, menor detalhamento e maior

extensão da área mapeada.

Bastante relacionado à definição de escala está o conceito de resolução, apesar de terem

significados bastante diferentes. Segundo Menezes (1997),

menor objeto, associado ao erro gráfico, que se estabelece a aproximação com a escala de um

mapa ou carta.

O valor do erro gráfico aceito no Brasil é de um círculo com 0,2 mm de diâmetro. Este é o

menor valor pontual que a vista humana pode distinguir. Em termos lineares, para um mapa

na escala 1: 50 000, por exemplo, o valor estabelecido para o erro gráfico é de 10 metros.

Conforme a escala de trabalho, a escala da carta que está sendo utilizada ou mesmo para a

escala de saída de um projeto admite-se também um erro de posicionamento das feições

gráficas conhecidas com o PEC. Esse erro está diretamente ligado à classificação de uma carta
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quanto à sua exatidão e é utilizado como medida básica para o controle de qualidade de um

trabalho cartográfico.

A escolha da escala correta de trabalho em estudos ambientais, de acordo com Silva (2001), é

determinada segundo os aspectos que definem a localização, a extensão dos eventos e

entidades, e às propriedades e relacionamentos destes componentes que geram determinadas

situações de estudo.

Ainda de acordo com Silva (2001), podemos distinguir quatro níveis de causalidade em uma

escala geoambiental:

Nível Local: refere-se, principalmente, a situações que ocorrem na escala

municipal, com destaque os levantamentos que levem em consideração os

recursos ambientais disponíveis.  As  escalas  de representação neste nível de

causalidade são as de 1: 50.000, para o tratamento do território municipal como

um todo, e de 1:10.000, para a análise dos processos e fenômenos que se

processam em áreas específicas;

Nível Intermunicipal: neste nível é considerada a dependência dos eventos e

processos que existem no espaço intermunicipal, Silva (2001) enfatiza a

importância desse tipo de abordagem para os estudos direcionados a

investigação, no Geoprocessamento, de pequenas bacias hidrográficas, que

normalmente abrangem a área de mais de um município. As escalas geográficas

de tratamento de dados para esse nível de análise ambiental são de 1: 50.000 e

1:100. 000.

Nível Regional ou Nacional: para Silva (2001) devemos entender esse nível

escalar como a área que abrange o  jurisdicional atrelado a uma nação,

contudo, esse nível escalar ultrapassa, muitas vezes, o território nacional em

estudos que não se atém a limites territoriais políticos, mas  a questões

 Nesse caso o autor indica escalas de 1:100.000 a 1:250.000.

Nível Global: de acordo com Silva (2001), esse nível de detalhamento refere-se

ao sistema econômico-demográfico em âmbito planetário, para ações ou

fenômenos que atingem a população mundial. O autor sugere que as escalas de

tratamento no nível global sejam as de 1:1.000.000 ou menores, e tem direta

conotação estratégico-militar e geopolítica.
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3.3. Aplicação de Geoprocessamento em Trabalhos Ambientais

A importância e utilidade das geotecnologias nos dias atuais estão presentes nos mais diversos

problemas e relatórios ambientais. As diversas aplicações voltadas para a questão ambiental

cooperam em muito para que os levantamentos de informações, abrangências, limitações e

influência sejam conhecidos e analisados, para em seguida fornecerem aos gestores e

administradores o conhecimento do território.

Para Paredes (1994), os trabalhos de planejamento e gerenciamento dos recursos naturais

requerem muitos tipos de dados. Tipos e uso do solo, superfícies de água, vegetação, geologia

e clima são todos dados importantes. Para cada problema, um cenário deve ser desenvolvido

com o propósito de identificar os tipos de dados relevantes.

Um exemplo de estudos ambientais e Geoprocessamento foi o trabalho desenvolvido por

Barbosa (2006), onde a proposta principal foi a de se realizar uma leitura a respeito da

distribuição de variáveis climáticas (temperatura e precipitação) sobre o estado de São Paulo.

A partir dos dados de precipitação e temperatura, foram elaborados climogramas e uma série

de mapas.

Para o trabalho foram utilizados os Softwares Surfer 8.1 e Idrisi elaborando mapas de médias

das temperaturas máximas, médias das temperaturas mínimas, média da temperatura e o mapa

de precipitação. Além destes um estudo estatístico foi feito com a função cluster do software

Idrisi buscando gerar, a partir dos dados, áreas que apresentam similaridade.

O autor concluiu, que, por exemplo, o método geoestatístico de interpolação de dados

respondeu bem aos dados trabalhados e pelos mapas de temperatura foi possível verificar a

transição entre os regimes permanentemente úmidos do Brasil Meridional e alternadamente

seco e úmido do Brasil Central.

Em sua pesquisa para determinar a fragilidade ambiental de uma área no município de Pinhais,

região metropolitana de Curitiba, Donha et al. (2005) utilizaram a técnica de avaliação por

múltiplos critérios, presente no SIG Idrisi 32. Todas as informações cartográficas necessárias

utilizadas pelos autores foram preparadas em ambiente de Geoprocessamento, com

informações georreferenciadas. Foi utilizada a metodologia de classificação por múltiplos

critérios, denominada combinação linear ponderada, existente no módulo de suporte à decisão

do software Idrisi 32, na rotina Multi Criteria Evaluation (MCE). A conclusão na qual

chegaram os autores do trabalho foi que o uso da tecnologia simplifica o manuseio dos dados,
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reduz o tempo necessário para a conclusão do trabalho e possibilita, no futuro, uma rápida

atualização dos dados. Assim, evidencia-se a partir desses breves exemplos, a eficiência do

SIG em todas as etapas gerando, inclusive, mapas de boa qualidade visual.

3.4. Aplicação de Geoprocessamento em Trabalhos na Área Nuclear

Nos últimos anos, as geotecnologias adquiriram caráter fundamental para pesquisas e

monitoramento ambiental, uma vez que possibilitam, com eficiência, a obtenção e tratamento

de elevada quantidade de dados. Também no setor nuclear a tecnologia é um fator importante

na disseminação de informações confiáveis; os resultados obtidos com o auxílio das

ferramentas geotecnológicas são de grande importância nas tomadas de decisões.

São várias as possibilidades de uso da geotecnologia em trabalhos da área nuclear. Em seu

trabalho Rezaeimahmoudi et al. (2008) buscam fornecer um método cientifico para prevenir

os riscos que podem ocorrer devido à escolha incorreta do local para deposição de resíduos

industriais radioativos. A área de estudo escolhida foi à província de Qom, centro do Irã. O

ponto principal do trabalho foi utilizar técnicas de Geoprocessamento para localizar um local

adequado para a deposição de resíduos. Para esse estudo foram determinadas medidas para a

identificação de local de deposição, revisando estudos anteriores de grande relevância, artigos

de revisão das organizações internacionais competentes, e entrevistas com especialistas em

organizações ambientais na Organização de Energia Nuclear do Irã. Medidas de mapeamento

foram obtidas a partir de dados de várias agências, como mapas topográficos em escala

1/50.000, do Centro Cartográfico Nacional (NCC), mapas geológicos em escala 1/250.000,

mapa de divisões políticas e as zonas rurais e urbanas do país, mapas de estradas provinciais

fornecidos pelo Ministério da Estrada e Desenvolvimento Urbano, e imagens do LANDSAT

ETM protegidas. Os resultados mostraram que o SIG pode ser usado para analisar o local

selecionado para deposição de resíduos nucleares por se tratar de um instrumento capacitado a

desenvolver análises de dados espaciais e aptos a fornecer informações de grande acuracidade.

Em estudos semelhantes utilizando SIG pela Nuclear Industry Radioactive Waste Executive

(NIREX), Reino Unido, que é uma empresa britânica com a responsabilidade de identificar

local de deposição de resíduos radioativos. A investigação foi útil e os autores concluíram que

SIG é uma ferramenta aceleradora para alcançar a meta na área de escolha de local. A

importância da informação geocientífica na escolha de local é evidente e atualmente tem

havido um reconhecimento crescente do amplo papel da informação geocientífica na

avaliação da segurança, bem como na necessidade de integrar adequadamente as informações.
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No relatório Geoscientific Information in the Radioactive Waste Management Safety Case

NEA (2010) é apresentado à aplicação e os objetivos do projeto AMIGO, que enfatizou a

escolha e integração de todos os tipos de informações geológicas e seu papel no caso de

segurança global de um repositório nuclear. Com base nos dados disponíveis, incluindo os de

natureza geocientífica, o projeto pode apoiar a decisão da escolha do local para o repositório,

sua construção, operação e, eventualmente, o encerramento e descomissionamento da

instalação. Para obter uma perspectiva sobre a aplicação da informação geocientífica em casos

de segurança, o Integration Group the Safety Case (IGSC) patrocinou as abordagens e

métodos de Integração da Informação Geológica no projeto Safety Case (AMIGO).

As conclusões do projeto AMIGO enfatizaram a necessidade da concepção de um programa

de caracterização do local que esteja devidamente integrado, ou seja, existir uma boa

integração entre a geologia, hidrogeologia, geoquímica e geotécnica do programa. Esta

integração é particularmente importante quando se considera a modelagem e a posterior

utilização dos referidos dados de modelagem para casos de segurança. A fim de realizar o

projeto AMIGO, foi necessário dispor de um sistema que permitiu a comunicação eficiente de

informações e ideias entre as diferentes disciplinas e garantiu a integração dos diferentes tipos

de dados.

Os dois trabalhos citados anteriormente (Rezaeimahmoudi et al., 2008; NEA, 2010) exibem

casos nos quais a geotecnologia e as informações geocientífica foram de extrema importância

em subsidiar processos de escolha de local para deposição de resíduos radioativos.

A aplicação das geociências no domínio e gestão dos resíduos radioativos teve avanços

consideráveis na última década. Esses avanços derivam em grande parte de uma melhor

apreciação e compreensão da complexidade dos sistemas, juntamente com a avaliação do

significado (ou não) de tal complexidade em ambientes específicos; e o reconhecimento da

necessidade de restringir as interpretações de comportamento e desempenho da geosfera.

Contribuiu também para esses avanços,  o notável aumento dos recursos computacionais

(dados, hardwares e softwares).

Em 2013, Alves aplicou o modelo de dispersão atmosférica Atmospheric Radionuclide

Transport Model (ARTM) juntamente com recursos de Geoprocessamento, na avaliação do

impacto ambiental radiológico do reator RMB em condições tipicamente brasileiras e de

rotina.
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Para o trabalho, a autora adotou algumas informações do importante projeto nacional do

reator de pesquisa conhecido como Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que será

implantado em uma área vizinha ao Centro Tecnológico da Marinha CTMSP em Aramar,

Iperó, SP.

As técnicas de Geoprocessamento foram fundamentais para a execução do trabalho,

auxiliando de diversas formas:

Na caracterização do meio ambiente circunvizinho à instalação;

Na espacialização da dose efetiva de efluentes atmosféricos radioativos por meio

da conciliação dos resultados do modelo ARTM com recursos de

Geoprocessamento, visto que esta é uma informação adicional muito útil para a

avaliação do impacto do empreendimento;

Na visualização das informações descritivas, permitindo um grande número de

análises e relações.

O conhecimento da dispersão das emissões de radionuclídeos na atmosfera, oriundas de um

reator nuclear em condições normais de operação, é uma importante etapa dos processos do

licenciamento nuclear e ambiental.

Ainda de acordo Alves (2013), esses processos, que sem o Geoprocessamento tornar-se-iam

complexos e vagarosos, foram otimizados e agilizados pelo poderoso método de trabalho das

geotecnologias, facilitando a realização de inferências a partir do cruzamento e análise de

dados espaciais e descritivos, o que implicou em aprimoramento dos relatórios e mapas

gerados durante o processo de licenciamento, ampliando a certeza das decisões.

A elaboração de um estudo do impacto ambiental (EIA) decorrente das emissões de efluentes

radioativos atmosféricos constitui também um dos requisitos de radioproteção usados para

estimar a exposição dos indivíduos do público à radiação (Brasil, 2011). Essa avaliação

envolve a realização de um estudo de dispersão atmosférica que abranja o ambiente

circunvizinho e inclua diferentes cenários de interesse. Dentro deste contexto, Barreto et al.

(2012) apresentaram estudo preditivo da dispersão de efluentes atmosféricos com potencial de

serem emitidos pelo futuro reator de pesquisa Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), em

condições normais de operação.

Para a execução do trabalho, Barreto e colaboradores (op.cit) adotaram técnicas de

Geoprocessamento no planejamento, no pré-processamento dos dados e no pós-
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processamento dos resultados. Os dados meteorológicos usados na pesquisa foram tratados

para garantir a confiabilidade e a continuidade das informações geradas a partir deles. Após

processadas e tratadas, as informações foram implementadas no modelo de dispersão

Atmospheric Radionuclide Transport Model (ARTM).

O estudo apresentado foi importante para a identificação das possíveis áreas sujeitas às

maiores concentrações de radionuclídeos. Mapas, gráficos e tabelas foram produzidos para

auxiliar no trabalho. Foram avaliadas as posições em que simultaneamente ocorrem maiores

concentrações de poluentes e de população, o que permitiu inferir prováveis áreas a serem

consideradas no Plano de Monitoramento Ambiental Radiológico (PMA) do RMB,

principalmente no que se refere ao monitoramento da qualidade do ar.

Os seguintes mapas foram feitos com o software ArcGis e subsidiaram o trabalho Barreto et al.

(2012):

Mosaico de distribuição e concentração;

Mapa topográfico;

Mapa de densidade demográfica dos setores anelares da área de interesse.

Os autores destacam a importância das ferramentas de Geoprocessamento, uma vez que

possibilitaram a análise integrada dos dados descritivos, da qualidade do banco de dados

meteorológico e do modelo aplicado, obtendo os melhores resultados possíveis no processo

de simulação da dispersão atmosférica de poluentes.

Também no CDTN, o projeto do Repositório Brasileiro de Média e Baixa Atividade (RBMN)

está tendo uma grande contribuição do Geoprocessamento, seja no seu processo de Escolha de

Local, seja nas avaliações dos sítios pré-selecionados.

Em sua tese de doutorado Carvalho Filho (2014) apresenta uma avaliação da qualidade das

águas superficiais no entorno das instalações mínero-industriais da Unidade de Tratamento de

Minério (UTM) Caldas (pertencente às Indústrias Nucleares Brasileiras, próximo à cidade de

Poços de Caldas/MG), que se encontra em processo de descomissionamento. Entre 2010 e

2011 o autor realizou quatro campanhas de coleta de amostras da água duas em épocas secas e

duas em épocas de chuva. Nas 48 amostras de água foram determinados 42 parâmetros físico-

químicos e todos os resultados foram espacializadas com o software ArcGIS 10.1, otimizando

a interpretação do autor na busca de inferir possíveis relações entre a mineração e o estado

ambiental atual da área de estudo. Não só o software ArcGIS, mas também outras
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geotecnologias como o Surfer 9.0, Aquachen 2011.1 e OrigemPro 2015 auxiliaram em

diversas fases do trabalho com mapas, gráficos e diagramas que melhoram a interpretação da

dinâmica dos fatos que foram especializados e otimizaram o tempo do pesquisador e autor em

seus trabalhos.

Oliveira et al. (2014) elaboraram dois trabalhos os quais possibilitaram expressar o grande

auxílio prestado pelas geotecnologias. No primeiro trabalho foram utilizadas as ferramentas

de Geoprocessamento e as possibilidades inerentes à tecnologia de Sistemas de Informação

Geográfica (SIGs), como instrumento para verificar a correlação entre as anomalias gama

radiométricas e as litologias presentes na área de estudo em questão, (UTM Caldas). Para

atingir o objetivo foi utilizado o software ArcGIS no planejamento da aquisição dos dados

assim como na sua composição, tratamento e análise dos dados. O método empregado

consistiu no cruzamento dos dados do mapa geológico e de anomalias radiométricas da área

de estudo. O mapa geológico, produto desse trabalho, apresentou sete unidades litológicas

(arenito, fenito gnaisse, foiaito, fonolito, lujaurito e chibinito, rocha potássica e tinguaito),

enquanto no radiométrico as anomalias gama encontram-se subdivididas em três faixas de

valores (1,8 a 2,5 BG, 2,5 a 3,5BG e > 3,5 BG) relacionados com a radiação gama de fundo

ou de background (BG). A utilização da ferramenta geotecnológicas, otimizou a interpretação

dos dados representados no mapa, levando a concluir que um total de 13% da área de estudo

possui anomalias radiométricas naturais possibilitando associá-las ao tipo litológico e não a

presença da mineração em si.

Em trabalho seguinte foi apresentada uma avaliação dos resultados obtidos com a aplicação

de três índices de qualidade das águas superficiais Water Quality Index da NSF (WQI-NSF)

ou Índice de Qualidade da Água (IQA-IGAM), Contaminação por Tóxicos (CT) e Water

Quality Index do  CCME  (WQI-CCME) no entorno da UTM/Caldas. Os índices foram

aplicados visando identificar interferências da mina de urânio nas águas a jusante, de modo a

contribuir com o detalhamento do PRAD. Os índices foram calculados para o período 2010-

2011, com base em quatro campanhas de monitoramento realizadas em doze estações de

córrego da Consulta e ribeirão Soberbo. As outras duas estações encontram-se na

UTM/Caldas, referem-se a fontes com potencial de contaminação ambiental e tiveram seus

índices de qualidade calculados para fins de comparação com as situadas nos corpos d'água.
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A espacialização dos dados e representação em mapas auxiliou muito na interpretação da

influência ou não de outros fatores externos a mina na qualidade das aguas superficiais. Os

resultados demonstraram que os corpos d´água não estão contaminados por despejos

sanitários. Entretanto, foi identificada qualidade de água não desejável no córrego da Consulta

devido principalmente a concentrações elevadas de urânio, cádmio, zinco e flúor,

provavelmente em função de efluentes advindos da UTM/Caldas. Registra-se que a INB vem

implementando ações no sentido de mitigar impactos ambientais diagnosticados na área.

Dias e Silva (2010) utilizaram em sua pesquisa de técnicas de Geoprocessamento no

mapeamento radiométrico de grandes áreas. Foi feito um monitoramento em junho de 2010

percorrendo uma área de 13,2ha da pilha de estéreo da mina de urânio (Bota Fora 4) da

UTM/Caldas, em Poços de Caldas, a fim de se avaliarem as doses de radiação gama naquela

região. Os pontos coletados foram inseridos no programa ArcGIS e foram plotados e

interpolados para manipulação, sendo produzidos dois mapas da região monitorada.

O principal objetivo desse trabalho foi apresentar uma ferramenta de apoio ao processo

administrativo, utilizando-se de técnicas de Geoprocessamento e suas aplicações para a

análise e integração de dados, que subsidiem o desenvolvimento de metodologias para

otimizar a execução de programas de acompanhamento e monitoramento radiométrico. Em

sua pesquisa os autores concluíram que as atividades de Geoprocessamento mostraram se

muito eficientes uma vez que possibilitaram agilidade na manipulação, gerenciamento e

espacialização de dados, assim como facilitaram sua visualização, permitindo compreensão

mais profunda do problema.

Em seu trabalho Petta et al., (2013) buscaram elaborar um sistema para avaliar e monitorar as

medições do nível de radiação em uma instalação de petróleo por radônio. Substâncias

radioativas naturais são encontradas no subsolo rochoso e por vezes acompanham alguns

materiais de interesse econômico, como petróleo e gás. Durante a exploração desses

hidrocarbonetos as substâncias radioativas podem ser trazidas para a superfície e difundir-se

no meio ambiente. Avaliações dos níveis da radioatividade em áreas de exploração de

petróleo, além de aferir os níveis de exposição, podem oferecer bases para se formular ações

de orientação de segurança a ser seguidos pelos trabalhadores.

O estudo citado teve foco na elaboração de um SIG, que foi constituído com a finalidade de

avaliar e consequentemente, monitorar as medições dos níveis de radiação nas instalações
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petrolíferas do Canto do Amaro (Mossoró-RN), tendo como finalidade avaliar o nível regional

da radiação (e background) e o nível de segurança da radiação em algumas áreas de dutos e

instalações, tanto no presente como no futuro. Na área do projeto foram medidas as radiações

em rochas calcárias areníticas e sedimentos quaternários e mapeados oito tipos de solos. As

concentrações de radônio foram avaliadas em Bq/m³ (Bq por metro cúbico). A radiação gama

superficial foi medida usando dois espectrômetros RS-125 (cristal de NaI) e RS-230 (cristal

de BGO), ambos da Radiation Solutions. Por sua vez, o radônio nos gases de solo e rochas foi

medido por emanometria ativa com o instrumento AlphaGuard da Genitron.

Essas medidas, quando espacializadas por meios de ferramentas de Geoprocessamento

permitiram realizar importantes e abrangentes análises que apoiaram as avaliações e

possibilitaram a compreensão da distribuição de processos inerentes à exploração do petróleo

e a interação entre eles, os solos, as rochas e o ambiente. As ferramentas de

Geoprocessamento que foram utilizadas nessa pesquisa possibilitaram avaliar a distribuição

espacial da radioatividade e relacionar a concentração do gás radônio com a litologia,

pedologia e estações do ano.

De acordo com os trabalhos apresentados podemos entender o Geoprocessamento como

tecnologia interdisciplinar que envolve diferentes técnicas matemáticas e computacionais no

tratamento de informações geográficas e no estudo de fenômenos ambientais e urbanos, além

de ser hoje aplicada em diversas áreas de estudo (DIAS e SILVA, 2010).

Esse levantamento bibliográfico proporcionou uma visão crítica em relação às demandas em

geotecnologia, que hoje estão associadas, sobretudo às necessidades de caracterização,

avaliação e solução de problemas decorrentes da intensificação das relações continuadas entre

intervenções humanas e o meio ambiente. Diante das demandas e perspectivas colocadas pelo

desafio do desenvolvimento sustentável o Geoprocessamento pode proporcionar uma

aquisição de informações efetivamente úteis ao planejamento e gestão ambiental. Aqui é

claramente observada e apresentada a objetividade do Geoprocessamento em identificar,

avaliar e monitorar processos geológicos e meteorológicos, caracterizar a qualidade do solo,

água e ar e também avaliar a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos.

Entretanto, em sua grande maioria os trabalhos apresentam os dados sem mencionar a origem,

tratam do software sem explicitar o porquê de trabalhar com aquela ferramenta, apresentam o

resultado sem mencionar se foi a melhor forma de tratar os dados ou se existem outras
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tecnologias que podem inferir conclusões semelhantes ou diferentes. A ausência dessas

informações na maioria das pesquisas que utilizam as geotecnologias para otimizarem seus

trabalhos acaba, por dificultar a disseminação do avanço tecnológico e suas mais variadas

aplicações nos processos de licenciamento ambiental e nuclear.

3.5.  Aplicação da ferramenta Model Builder do Software ArcGis

De acordo com Kepel Filho (2016), em 2012, motivado por diversos eventos de instabilidade

de encostas e processos de escorregamentos de massa em todo o território nacional, o governo

federal implantou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, pela Lei Federal

12.608/2012. Esta lei permitiu que, por meio de uma parceria entre CPRM e IPT, fosse

definida uma metodologia de trabalho para o desenvolvimento de um projeto de modelagem e

mapeamento de suscetibilidade, em diversos municípios, em todo o território nacional. A

definição da metodologia trouxe um desafio logístico ao projeto, que seria o de executar

diversos modelos em tempo recorde, para este grande número de municípios cadastrados.

Devido a esta demanda, foi elaborada uma extensão em formato em ArcToolbox para ArcGis

10.2, contendo ferramentas que automatizem o processo de modelagem estatística (processos

de movimentos de massa), de cálculos morfométricos de bacias (processos de corridas de

detritos, enxurradas e inundação) e o modelo HAND 2  (processos de inundação). As

ferramentas foram desenvolvidas em Model Builder, dentro da interface ArcGis 10.2,

utilizando-se os fluxos de processamento predefinidos. Como resultado, obteve-se uma

redução de tempo de processamento significativa. Essa aceleração do processo possibilitou a

execução de todos os municípios previstos pelo projeto, em tempo hábil e com a mesma

qualidade e acurácia, que o processamento não automático dos dados.

Em seu trabalho Osorio e Salgado (2007) apresentou uma metodologia de trabalho que

demonstrou como o Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi aplicado na atividade

arqueológica no Município do Sabugal, Portugal. As análises espaciais foram realizadas

essencialmente em três grandes domínios: modelagem da probabilidade de existência de

património arqueológico, modelagem do território e simulação dinâmica de teorias. O

processamento em ambiente SIG destes cálculos territoriais recorreu a modelos para

determinar áreas de influência, confrontá-las e avaliar o seu rigor. A adaptação desta

2 O Modelo HAND (Height Above the Nearest Drainage) é um novo modelo digital de terreno desenvolvido por
um grupo de cientistas do Centro de Ciência do Sistema Terrestre no INPE.
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metodologia ao processamento informático em SIG fez-se recorrendo ao Model Builder do

software ArcGis, construindo-se um modelo. Como resultado, constatou-se que a velocidade

de cálculo das áreas de influência, que no processamento manual de cada área de influência

demora aproximadamente 4 horas, computacionalmente, com a informação preparada,

demora alguns segundos, dependendo obviamente da velocidade de processamento do

computador. Concluiu-se também que a criação do Model Builder permitiu a posterior

utilização por outro utilizador e em outra máquina, evitando todo o trabalho de

conceptualização do problema e de cálculos intermédios e ainda que o modelo pode ser

modificado, alterando-se a informação ou as funções que o constituem, sendo portanto

bastante flexível. Definindo que o SIG é uma ferramenta preciosa na elaboração de estudos

espaciais e até na validação de teorias e metodologias existentes.

Poseiro et al (2013), em seu artigo apresentou uma metodologia para avaliação das

consequências de ocorrência de galgamentos/inundações na baia do porto da Praia da Vitória.

Embora o foco principal do trabalho não fosse a utilização da ferramenta Model Builder do

ArcGis, ela foi de extrema importância na organização da informação relevante para o estudo

em várias fases.  O Model Builder possibilitou além de organizar, integrar, visualizar,

configurar e guardar um conjunto de funções e operações necessárias para obtenção de um

mapa com diferentes níveis de consequências.

Em seu trabalho Zandbergen (2011), procurou estabelecer uma metodologia mais acessível a

um público mais vasto através da modelagem para propagação de erros para análise de terreno

usando o ArcGIS em Ambiente Model Builder.  O Model Builder foi usado para criar uma

propagação de erro modelo para análise de terreno demonstrando as capacidades do ArcGIS

para chegar ao resultado desejado.

O autor chegou à conclusão que o modelo de propagação de erros associado ao Model Builder

possui inúmeras vantagens tais como: uma visão muito intuitiva e a interface visual para

desenvolver e usar um modelo; exige pouca experiência em programação e  scripts; o  modelo

é totalmente extensível , parâmetros específicos podem ser modificados pelo usuário e os

elementos específicos do modelo podem ser atualizado;   o  modelo é relativamente simples

para aqueles com habilidades em ArcGis e finalmente, o modelo pode ser facilmente

compartilhado com usuários do ArcGIS. O modelo em si pode ser copiado e qualquer, de

seus elementos podem ser modificados e executados dentro do ArcGIS.

Entretanto, há uma série de limitações também. Em primeiro lugar, a abordagem para

desenvolver o auto correlacionado espacialmente é relativamente simples e não incorpora
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simulações geoestatísticas mais robustas; Em segundo lugar, algumas melhorias mais

avançadas não podem ser realizadas usando o Model Builder sozinho, fato que requer

habilidades adicionais, como um maior conhecimento em scripts Python. Terceiro, um grande

número de iterações requer muito tempo de processamento, concluindo que as capacidades do

Model Builder como  modelagem de simulação dinâmica apesar das poucas limitações

apresentam novas possibilidades de disponibilizar modelos a um público mais amplo.
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METODOLOGIA

Esta seção contém informações detalhadas acerca dos recursos computacionais e base de

dados que foram utilizados na aplicação da metodologia utilizada nas atividades contidas

nesta dissertação.

Para se alcançar os objetivos propostos neste trabalho o primeiro passo foi fazer uma revisão

teórica (capítulo 2) e bibliográfica (capítulo 3) sobre os temas envolvidos na pesquisa.

Neste capítulo é apresentado um levantamento das características da área de estudo, seus

aspectos locacionais, operacionais e situação frente aos processos licenciatórios. Também está

incluído o método para obtenção, seleção e tratamento das informações geoambientais,

apresentado no item 4.2, seguido de uma seleção de recursos geotecnológicos que melhor

atenderam às expectativas do trabalho. Dando sequência, no item 4.3 deu-se a definição das

informações de interesse e registro das suas fontes, e a estratégia de obtenção dos dados

necessários para aplicação do método e criação de uma base cartográfica para subsidiar o

relatório de local (RL) do CDTN.

4.1. Área de Estudo

O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) é uma das Unidades de

Pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia vinculada ao

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Localizado no campus universitário da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), bairro Pampulha, em Belo Horizonte, o

CDTN atua na pesquisa e desenvolvimento, ensino (pós-graduação) e prestação de serviços na

área nuclear e em áreas correlatas.

As principais atividades do Centro hoje envolvem as áreas de tecnologia nuclear, minerais e

materiais, saúde e meio ambiente. Nas aplicações das radiações e técnicas nucleares

destacam-se o tratamento de rejeitos radioativos, monitoração e remediação ambiental,

metrologia das radiações, desenvolvimento e produção de radiofármacos, otimização de

processos de extração e purificação mineral, nanotecnologia, integridade estrutural e

gerenciamento do envelhecimento de componentes mecânicos de instalações de grande porte.

Há forte interação com os setores de energia, saúde, indústria do petróleo e meio ambiente.

O CDTN obteve pela primeira vez a Licença de Operação do IBAMA em 2002, licença

número 225/2002, que foi renovada em 2006 com validade por seis anos. Em 2012, o CDTN
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encaminhou os relatórios 2010 e 2011 do Programa de Monitoração Ambiental do CDTN

como parte do processo de renovação da licença de operação.

4.2. Procedimentos Técnicos Utilizados

Baseando-se na experiência adquirida com a revisão teórica, partiu-se para a etapa seguinte do

trabalho que consistiu em elaborar uma sequência de procedimentos e orientações indicando a

disponibilidade, tratamento e contribuição das informações geoambientais e ferramentas

geotecnológicas necessárias para a elaboração dos relatórios ligados ao licenciamento de

instalações nucleares do CDTN. Na Figura 5 observa-se um esquema onde se procurou reunir

as principais atividades previstas como necessárias para uma boa aplicação de geotecnologias

nos relatórios de licenciamento, mais especificamente o Relatório de Local (RL).

Para construir o fluxograma, como ferramenta auxiliar no processamento dos dados, foi

elaborado um estudo preliminar de modo a estabelecer as dificuldades encontradas

comumente ao se trabalhar com geotecnologia no centro de pesquisa com as características do

CDTN.

O fluxograma metodológico apresentado na Figura 5 representa esquematicamente as

principais etapas para uma boa execução das ferramentas de geoprocessamento visando

auxiliar os estudos do RL e ilustra como se proceder para a coleta de dados e levantamento

das informações necessárias para se trabalhar com cada tema abordado nesse relatório.

Os principais fatores que afetam a qualidade na busca, interpretação e tratamento dos dados,

são:

Quais dados, bases são necessárias? A utilização do método descrito no

fluxograma da Figura 5 parte do princípio que o responsável tenha conhecimento

e realize o levantamento das informações necessárias para a execução de cada

estudo, como por exemplo: se o responsável deseja obter como resultado final um

mapa geológico de determinada região, antes de buscar a informação ele devera:

definir a área de abrangência do seu estudo, ter um breve conhecimento das

informações que deve conter este tipo de estudo (estruturas, estratigrafia,

litologia etc.) e o mais importante ter definido o que se deseja representar e

apresentar nos resultados finais.
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Onde buscar pelas informações?  Atualmente existe uma vasta opção de sites

desde instituições governamentais a empresas privadas que disponibilizam uma

diversificada opção de informações ambientais, e um bom pesquisador deve

sempre atentar para o que melhor atenda sua necessidade considerando o local

onde está disponível, o custo de aquisição, e o resultado que irá lhe proporcionar.

A atualidade e integridade dos dados. São informações coerentes e atuais? Ao se

buscar pelas informações definidas como necessárias e de extrema importância

atentar-se pela atualidade e veracidade das informações, observando sempre onde

as mesmas estão disponíveis e a qualidade das informações.  A internet

disponibiliza uma gama de opções, entretanto nem todas representam a realidade

atual.

A acessibilidade à informação. Onde estão as informações que eu preciso? São de

livre acesso? Estas são questões que devem ser ponderadas no momento da

escolha da informação, visto que muitas vezes alguns sites ou mesmo órgãos

governamentais não disponibilizam na internet os dados integrais, sendo

necessário um cadastro ou contato por e-mail, uma compra de informações entre

outras exigências antes do total acesso a informação.

Quais as tecnologias estão disponíveis para tratamento da minha informação?

Essa e a melhor opção? Por quê? Quando se fala de tecnologia refere-se ao

software a  ser  utilizado  para  a  execução do trabalho, é de comum interesse a

utilização de algo que já exista e se tenha um prévio conhecimento, mas deve-se

sempre balancear se o mesmo atenderá as necessidades demandas pelo trabalho a

ser executado e se irá proporcionar o resultado esperado.

Como tratar meus dados? Antes de se iniciar o tratamento dos dados é desejável

um profissional que domine a tecnologia empregada, ou no mínimo a

possibilidade de capacitação de um profissional para realização do trabalho.

É necessário considerar que o resultado do processamento depende da qualidade da base de

dados. São detalhes que podem acarretar em sucesso ou fracasso, caso passem despercebidos

por técnicos e usuários.

4.3. Coleta de Dados

Com base na revisão das normas vigentes que tratam do licenciamento e nas informações

apresentadas na Tabela 4, pode-se concluir que o Relatório de Local (RL) é de extrema
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importância para os demais atos administrativos envolvidos nos processos de licenciamento

nuclear. É no RL que o requerente demonstra a viabilidade do local escolhido para a

instalação a ser construída, assim como se o local atende aos requisitos exigidos pelas normas

e regulamentos.
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Tabela 4: Características dos Principais Relatórios nos Processos de Licenciamento Nuclear

Fonte: elaborado pela autora
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De acordo com o fluxograma metodológico apresentado na Figura 5 a coleta de dados teve

início com um levantamento das informações necessárias para estimar e discutir os diversos

temas abordados no relatório de local do CDTN.

Os dados para análises espaciais podem ter diversas origens. Eles podem ser obtidos em

levantamentos de campo, gerados pelo próprio empreendedor (dados primários) ou adquiridos

de terceiros (dados secundários).

Diversas instituições governamentais disponibilizam bases georreferenciadas que podem ser

consideradas nas análises espaciais. Existem também grupos de pesquisa que disponibilizam

as informações com que trabalham. Grande parte desses dados pode ser acessada pela internet,

tomando-se os devidos cuidados; ou seja, uma criteriosa verificação  da qualidade das

informações a serem utilizadas.

É necessário considerar que o resultado do processamento depende da qualidade da base de

dados. São detalhes que podem acarretar em sucesso ou erros, caso passem despercebidos por

técnicos e usuários.

Seguindo o fluxograma metodológico apresentado anteriormente, a Figura 4 apresenta

algumas fontes confiáveis onde se é possível obter informações para se iniciar a coleta de

dados secundários.
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Figura 4: Disponibilidade de informações secundárias no âmbito da estatística e do meio
físico.

Fonte: Elaborado pela autora. (Adaptação de ROHDE, 2013).

Para este trabalho, os locais (sites) utilizados para se obter a geoinformação necessária na

elaboração de um banco de dados cartográficos visando subsidiar a atualização de partes do

Relatório de Local do CDTN foram:

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG).

Geological Survey (USGS).

Agencia Nacional das Águas (ANA).

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No capítulo 5 deste trabalho, cada resultado apresentado especifica a melhor fonte de dados

de origem encontrada para a execução daquele estudo, detalhando os critérios para download

e os formatos disponíveis.
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As bases cartográficas deste trabalho são apresentadas na Projeção Universal Transversa de

Mercator (UTM), que é um sistema métrico de projeção cilíndrica referenciada a um modelo

matemático frequentemente mais utilizado e aceito (BIELENKI, 2012).

Embora o programa ArcGis possibilite a representação on the fly, ou seja, ajuste automático

entre bases de diferentes sistemas de coordenadas de referência, optou-se pela uniformização

e conversão de todas as bases para um único sistema.  Salienta-se aqui que o IBGE definiu o

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) como referência oficial no

Brasil. Entretanto, como o ArcGis possibilita o carregamento online de mapas básicos, que

por serem mundiais, precisam estar em um datum global WGS84 e esse equivale quase

identicamente ao SIRGAS, o sistema formalmente aqui escolhido foi o World Geodetic

System 1984 (Datum WGS84).

A escala de um mapa é o que determina o tamanho e a forma das feições, e deve atender às

questões qualitativas (qualidade do mapa impresso) e quantitativas (nível de precisão e

detalhamento). A escala adequada de um mapa ambiental deverá ser sempre a que atenda ao

seu propósito. Dentro deste contexto e segundo definições de Silva (2001), o trabalho

desenvolvido nesta dissertação foi elaborado na escala de 1:100.000, para o tratamento de

informações do município de Belo Horizonte, e de 1:10.000, para a análise dos processos e

fenômenos locais no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN).

Como nos estudos do RL existe a necessidade de se manusear uma quantidade muito grande

de informações, foi fundamental a organização e sistematização dos dados. Sendo assim, foi

criada uma pasta no Explore para organização dos mapas e hierarquização áreas de trabalho.

Em ambiente ArcGIS foi criado um projeto (arquivo *.mxd) para reunir e gerir os modelos e

fluxos de trabalho.

Todas as bases utilizadas dispõem de Metadados, ou seja, apresentam de forma sistemática a

possibilidade de rastreamento de sua fonte original. O procedimento para tal foi o

preenchimento da aba descripition do ArcCatalog, o módulo de organização e gerenciamento

de dados.

A proposta metodológica final da pesquisa é aprimorar o procedimento para a utilização do

Geoprocessamento nos processos de licenciamento nuclear, criando um banco de dados

(disponível também em formato digital), visando otimizar a interpretação do relatório de local
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(RL) do CDTN, uma vez que os dados especializados e representados em mapas contribuem

com ampliação das possíveis análises e auxiliam no monitoramento das diversas atividades

sobre o ambiente com um macro editável, para simplificação de sua utilização em processos

futuros.
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Figura 5: Fluxograma metodológico

Fonte: elaborado pela autora
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Detalhar os processos de geração das bases de dados, desde a aquisição das informações até

suas aplicações, é de fundamental importância. Ao se trabalhar com geotecnologias desta

forma busca-se assegurar a importante rastreabilidade dos processos utilizados e ao mesmo

tempo contribuir para que elas encontrem um espaço maior dentro das ciências nucleares

potencializando sua utilização e otimizando diversos procedimentos jurídico-institucionais.

Definidas as questões básicas a serem respondidas, a etapa seguinte foi a escolha da

plataforma na qual será desenvolvido o trabalho.

A partir das necessidades identificadas, foi selecionado um software de Geoprocessamento

adequado para a execução do passo IV.

Durante esta etapa, foi adotado o aplicativo ArcMap do software ArcGIS no planejamento das

atividades e no pós-processamento dos resultados. E identificada a ferramenta Model Builder,

disponível no ArcGIS, como melhor forma de se acelerar os procedimentos e, ao mesmo

tempo, facilitar o registro de todas as etapas de processamento, além de viabilizar o

reprocessamento dos dados quando necessário.

O software ArcGIS é um pacote da Environmental Systems Research Institute (ESRI) para

elaboração e manipulação de informações vetoriais e matriciais para o uso e gerenciamento de

bases temáticas. Este aplicativo possui mais de 200 ferramentas disponíveis de

Geoprocessamento, sendo o Model Builder parte integrante em todos os três níveis de

plataformas comerciais. O aplicativo central usado no ArcGIS é o ArcMap, onde se exibem e

se exploram conjuntos de dados SIG, podendo-se visualizar todas as camadas, além de criar

novas ou mesmo editá-las.

Portanto, no trabalho aqui apresentado, foi feita a opção pelo software ArcGIS, em função de

suas ferramentas de análises geoespaciais amplas e robustas que atendem integralmente as

necessidades para elaboração dos mapas finais do RL com qualidade e precisão.  A

disponibilidade deste software, assim como toda a assessoria técnica, ficou por conta do

Laboratório de Geoprocessamento do CDTN e sua equipe, sendo este um importante fator

para a aplicação ampla deste programa.

Esse  é  o melhor software para se trabalhar com SIG? É o mais resistente e influente

programa? Esses e outros questionamentos dos responsáveis pelo licenciamento nuclear

institucional também foram levados em consideração neste trabalho tendo em vista a escolha
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de qual Geotecnologia irá atender de forma concreta e objetiva as necessidades do Relatório

de Local (RL). Na Tabela 2, apresentada no capítulo de revisão, observa-se um comparativo

do software em questão com alguns outros com as mesmas funcionalidades SIG.

O relatório de local (RL) é uma importante etapa do processo de licenciamento de instalações

do setor nuclear com constante atualização dos itens detalhados durante o licenciamento.

Sendo assim, é onde nos deparamos com situações em que necessitamos realizar a

mesma rotina de trabalho tanto na descrição dos itens como na representação espacial dos

dados buscando subsidiar aos relatórios, utilizando as mesmas ferramentas e seguindo os

mesmos procedimentos, só que às vezes com o uso de base de dados diferentes.

O Model Builder, modelo com uma sequência lógica de ferramentas para Geoprocessamento e

scripts que automatizam uma operação de SIG foi de grande importância para o trabalho, na

tentativa de tornar ainda mais ágil o geoprocessamento dos dados trabalhados no RL através

de um modelo semi-automatizado que realize as funções básicas através de procedimentos

no software. Os modelos criados no Model Builder contêm ferramentas do ArcToolbox e,

opcionalmente, os scripts que você pode escrever para ajudar a otimizar o trabalho é são

muito utilizados para processar uma grande quantidade de arquivos raster ou aplicar um

mesmo procedimento para uma sequência de arquivos.

A utilização de um modelo semi-automatizado possibilita novos fluxos de trabalho e também

a simplificação de diversos métodos transformando-os numa referência espacial, agilizando

uma tarefa, que vezes, devido à diversidade de ferramentas que têm de ser utilizadas através

do software, tornam-se morosa. Uma importante vantagem para incentivo aos técnicos

envolvidos nos processos de licenciamento para agilizar e aperfeiçoar os trabalhos.

Essa metodologia se assemelha à geração de um macro. Ao se padronizar os processos é

mantida a qualidade, integridade, organização dos bancos de dados, permitindo a manipulação,

visualização e geração de novos produtos cartográficos finais. O que pode ser confirmado

pelo trabalho de Kepel Filho (2016), onde a ferramenta Model Builder foi extremamente

importante para a execução de diversos modelos em um curto prazo de tempo, com resultados

satisfatórios, sem perder qualidade e acurácia dos dados mesmo com a aceleração do processo.
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O Model Builder é muito útil para construção e execução de fluxos de trabalho simples, mas

também fornece métodos avançados para criar novas ferramentas e estender a funcionalidade

do ArcGIS, permitindo que se crie e compartilhe modelos como ferramentas, e de acordo com

o trabalho de Zandbergen (2011), torna a acessibilidade do modelo a um público vasto com

muitas vantagens praticas tais como interpretação visual, facilidade de utilização da

ferramenta, possibilidades de atualizações no modelo entre outras.

Nesse trabalho foram criados cinco modelos (Figura 6), com o recurso do Model Builder. Os

passos para a criação do modelo no software ArcGIS 10.2 seguem no Apêndice C.

Figura 6 Modelos Para Relatório de Local

Adaptado do Software ArcGIS 10.2

A função do Model Builder do ArcGIS foi utilizada também devido à sua capacidade em criar,

editar e gerir fluxos de trabalho que contenha uma ferramenta de script3 em modelos que

demandam sequências de ferramentas de Geoprocessamento (Figura 7), podendo fornecer

como produto uma saída de dados que pode ser usada como entrada de dados para uma outra

ferramenta (ESRI, 2013).

3 O termo é uma redução da palavra inglesa manuscript
Informática, script é um conjunto de instruções em código, ou seja, escritas em linguagem de computador. É
uma linguagem de programação que executa diversas funções no interior de um programa de computador.
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O modelo possibilita que a qualquer momento que seja necessário, realizar alterações,

ponderações ou acrescentar novos dados, isto pode ser feito através do modelo já existente

sem necessidade de construir novamente todos os processos.

O macro do aplicativo Model Builder apresenta como vantagens o registro das etapas do

trabalho, um produto editável com possibilidades de adaptações e melhorias, eficiente na

execução de procedimentos em situações onde se faz necessário reaplicar a rotina de tarefas

no ArcGIS, além de uma ótima forma didática de apresentação dos resultados em especial

para iniciantes em Geoprocessamento, fornecendo visualizações didáticas das ferramentas e

métodos disponíveis. Soma-se a isso, a possibilidade de se compartilhar os modelos criados

também com usuários de outras máquinas ou mesmo lotados em outras cidades.

Um modelo desenvolvido por meio do Model Builder registra todo o conjunto de parâmetros

das ferramentas empregadas, garantindo uma rastreabilidade do processo já que todo o

processo é registrado em um fluxograma metodológico (Figura  7) e em um relatório em

formato html como apresentado no Apêndice D. Devido ao fato do modelo ser construído em

Model Builder qualquer técnico poderá utilizá-lo efetivamente como uma ferramenta. No

entanto, devido à diversidade no território, alguns parâmetros teriam de ser modificados.

Figura 7: Exemplo de um fluxo de processos utilizados dentro de um Model Builder.

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do software ArcGis
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Os modelos criados no Model Builder contêm ferramentas do ArcToolbox e, opcionalmente,

os scripts que você pode escrever para ajudar a otimizar o seu trabalho é são muito utilizados

para processar uma grande quantidade de arquivos raster ou aplicar um mesmo procedimento

para uma sequência de arquivos.

As principais ferramentas de Geoprocessamento utilizadas no Model Builder para execução

deste trabalho foram:

Mosaic: Complementa vários conjuntos de dados raster; é útil quando dois ou mais conjuntos

de dados raster adjacentes precisam ser unificados em uma única camada.

Extract by Mask: Extrai as células de um raster que correspondem às áreas definidas por uma

máscara (polígono-limite). Definir uma máscara de análise significa que o processamento só

ocorrerá em locais que se enquadram no interior da máscara.

Merge: Combina duas ou várias camadas de dados vetoriais de entrada de mesma tipologia

(pontos/pontos, linhas/linhas ou polígonos/polígonos) em um único conjunto de dados de

saída, sem alterar as geometrias dos dados de entrada.

Clip: Essa ferramenta extrai uma parte de uma camada vetorial original a partir de um

polígono de corte. Isso é particularmente útil para se criar uma nova camada que contém um

subconjunto geográfico de outra camada maior (maior área).

Add Field: Esta ferramenta adiciona campos à tabela de atributos de uma camada.

Apply Simbology From Layer: Esta ferramenta replica a simbologia de uma camada em outra.

Ela pode ser empregada em diferentes tipos de camadas (vetores, dados matriciais e TIN).

Além desses recursos, citados aqui meramente como exemplos, em cada etapa foram

utilizadas ferramentas especificas para cada tipo de estudo; essas estão apresentadas nos

fluxos de trabalho descritos no capitulo 5 desta dissertação.

4.4. Material Utilizado (Base)

Os dados geológicos utilizados foram extraídos da página da Companhia de Pesquisas e

Recursos Minerais (CPRM), e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais (CODEMIG).
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Foram utilizadas quatro folhas em formato shape para se cobrir toda a abrangência da área de

estudo, das quais duas (Belo Horizonte e Contagem) estavam disponíveis no site da CPRM e

as demais (Brumadinho e Itabirito) no site da CODEMIG. Todas na escala de 1: 100.000 e na

projeção geográfica com datum WGS84. As folhas da CPRM também estavam disponíveis

nos formatos PDF e Tif.

Os modelos digitais de elevação (MDE), uma representação matemática computacional da

altimetria de uma região da superfície terrestre, foram obtidos com os dados da Shuttle Radar

Topography Mission (SRTM), com resolução de 30m, disponibilizadas para download na

página  do U.S. Geological Survey (USGS). Os dados SRTM utilizados no trabalho

correspondem às cartas S20.W044, S20.W045, S21.W044 e S21.W045. O download das

imagens foi em 1 Arc second global, na extensão tif, sem pontos de controle, 16 bits. É

necessário o preenchimento de um cadastro para acesso a estas informações.

A partir dos MDE pôde-se gerar mapas topográficos, calcular diretamente volumes e áreas,

desenhar perfis e secções transversais, gerar mapas de declividade e aspecto para apoio a

análises.

Os dados referentes à hidrologia superficial e subterrânea foram adquiridos do site da Agência

Nacional das Águas (ANA). Os dados estatísticos do município de Belo Horizonte, assim

como os limites municipais foram extraídos do site do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), com data de 2016, assegurando dessa forma a atualidade dos dados.

Os dados referentes ao Centro de desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e ao campus

UFMG foram disponibilizados pelo laboratório de Geoprocessamento (LABGEO) do CDTN.

Todos os sites citados são de livre acesso para consulta e download de informações

geoambientais. No site da CODEMIG e da USGS, entretanto, é necessário antes do download

de dados o preenchimento de um breve cadastro.

A escolha dos sites se deu pela sua confiabilidade, atualidade de seus dados e disponibilidade

no formato shape, o mais adequado para se trabalhar no software ArcGIS.

Para a definição dos conceitos e tomada de decisão quanto ao material e procedimentos que

seriam utilizados foi fundamental o acesso aos relatórios técnicos disponíveis no acervo da

biblioteca do CDTN. Para a execução de todo o processamento das bases georreferenciadas

foi necessário um computador com um processador de alto desempenho, o pacote do software
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ArcGIS nível Advanced, com habilitação das variadas ferramentas e acesso à internet. Além

destes foi necessária também uma capacitação específica da ferramenta Model Builder.
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARA O

RELATÓRIO DE LOCAL DO CDTN

5.1. Estudos Realizados para Execução do Relatório de Local

Os elementos e fatores ambientais podem ser inventariados em termos cartográficos e são de

grande utilidade em momentos de avaliação de impactos e comparação de alternativas

remediadoras. Estes devem ser identificados utilizando critérios, tais como, representatividade

do entorno afetado, magnitude do empreendimento, possibilidade de quantificação e

facilidade de identificação.

São considerados fatores ambientais importantes para o Relatório de local (RL): solo,

morfologia, recursos minerais, rochas, atmosfera, clima, ruído, cheiro, dinâmica dos leitos,

zonas inundáveis, erosão, sedimentação, subsidência, sismicidade, recargas de aquíferos,

paisagem local, etc.

Este capítulo foi elaborado em função dos itens nos quais se subdivide os estudos do

Relatório de Local (RL). Conforme mencionado, o RL engloba uma série de estudos que

abrangem todos os aspectos ambientais envolvidos nos processos de licenciamento nuclear

tornando se uma base de informações extremamente importante nas aprovações e renovações

de licenças do CDTN. Foram destacados três estudos, fundamentais para a elaboração do RL,

descritos a seguir.

Os estudos geológicos:  Imprescindíveis para a compreensão da complexidade da

realidade, auxiliando na escolha de políticas adequadas de uso e ocupação de solo, do

meio ambiente e da utilização dos recursos minerais, energéticos e hídricos. O

mapeamento geológico é uma ferramenta de extrema importância no processo de

licenciamento, ele contribui para a avaliação e escolha dos locais mais apropriados

para instalação do empreendimento e fornece informações indispensáveis, que visam

subsidiar o direcionamento das atividades durante a vida útil do empreendimento.

      A descrição da geologia com vistas ao relatório do local é dividida em duas partes:

Geologia Regional e Geologia Local. Para a Geologia Regional deve-se descrever as

características geológicas de uma área circular de aproximadamente 320 km de raio,

centrada na cidade onde se encontra a área de estudo, neste caso o município de Belo

Horizonte. Para a geologia local deve se apresentar as características geológicas
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segundo dois enfoques: em termos de detalhamento (geologia de uma área circular

com 15 km de raio, centrada na área de estudo, CDTN); geologia do local do CDTN

propriamente dito. Esta deverá conter mapa com detalhes relacionados à litologia e

mineralogia, espessura das unidades rochosas e geologia estrutural. Estes fatores

geológicos influenciam na contaminação do ar com poeira, calor, drenagem ácida de

água, instabilidade do terreno e auxilia na busca por medidas corretivas.

Estudos Geográficos e Demográficos: Estudam o comportamento, as transformações e

a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos

e pesquisas qualitativas. Esse ramo do saber se preocupa com as dinâmicas

populacionais, enfatizando as questões sociais relacionadas ao espaço geográfico. Os

mapas que representam os estudos geográficos e demográficos são mapas de

localização que visam espacializar e caracterizar a dinâmica da população e

estimativas de crescimento em torno do empreendimento baseando-se em

levantamentos de dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE).

De acordo com o relatório de local a distribuição setorial da população é de acordo

com o empreendimento se há ou não necessidade de uma área de exclusão, a partir

desde e feita a divisão em raios de distância de 0 a 30 km. Estes estudos devem levar

em consideração uso da água e terrenos adjacentes, instalações, infraestrutura e redes

de transportes próximas à instalação e área circunvizinha. Todos estes fatores

espacializados e representados em mapas.

Todo este detalhamento da localização da população em áreas vizinhas à instalação

visa delimitar área de exclusão, e sempre que necessário estudos de dispersão

atmosférica para avaliação de doses absorvidas, além de questões gerais de segurança.

Estudo Hidrológico Superficial e Subterrâneo: A hidrologia estuda a ocorrência de

água em determinados locais, sua circulação, propriedades químicas e físicas, leis  e

fenômenos interativos que ocorrem entre a água e o meio ambiente.
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      Para o CDTN, os objetivos estabelecidos para estes estudos são os de detectar as

principais causas de inundações frequentemente observadas no Campus Pampulha,

controle de cheias e a redução da frequência de inundações, informações pertinentes à

qualidade das águas superficiais e subterrâneas a nível regional e local, caracterização

montante e a jusante, monitoração dos impactos do lançamento de efluentes e

exploração dos aquíferos.

O diagnóstico ambiental exigido no relatório de local para aprovação das licenças

obrigatórias do licenciamento nuclear é complexo e abrangente, abordado por meio de

estudos geocientíficos para o conhecimento do sistema ambiental que será afetado.

Neste contexto, os estudos cartográficos são de extrema importância visto que, são a

base do diagnóstico ambiental físico dando suporte as demais atividades, além de ser

um material para acessos futuros para comparações de evolução da paisagem.

5.2. Documentos Cartográficos Produzidos

Todo processo de licenciamento ambiental e nuclear são fortemente dependentes de Sistemas

de Informações Geográficas (SIG), sejam mapas, cartogramas ou coordenadas de localização,

ilustrando e especificando a localização dos empreendimentos e o alcance dos seus impactos

potenciais.

Os mapas são ferramentas de informação importantes, e são, de forma geral, criteriosamente

analisados e muito utilizados pelos analistas ambientais de órgãos licenciadores, que extraem

informações cartográficas para realizar vistorias, o que permite verificar em campo, com

precisão, a veracidade das informações fornecidas e o contexto geográfico onde se insere o

empreendimento.

O estágio atual do geoprocessamento permite fazer uma análise espacial que combine o

mapeamento com informações físicas, demográficas, geográficas, topográficas ou de

infraestrutura. Esta análise leva, sem dúvidas, a adotar uma solução mais racional e em menor

tempo visto a característica inerente do geoprocessamento de se otimizar a atualização de

dados.



65

5.2.1. Aplicações de geoprocessamento como auxílio aos estudos geológicos

presentes no RL

5.2.1.1. Método de aplicação

Para os estudos Geológicos do RL foram elaborados mapas geológicos, regional do município

de Belo Horizonte (Figura 8) e local do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

(CDTN) (Figura 9).

Para elaboração dos mapas as bases geológicas foram associadas usando funções específicas,

de acordo com a sequência: ArcMap / Data Manager Tools / General/ Merge, em seguida

foram recortadas (clip) seguindo base em shape do perímetro urbano do município de Belo

Horizonte.

Ao recorte das litologias foram adicionados dois campos (Add Field) para classificação das

litologias (simbology/classified) e nomeação das siglas de acordo com o estudo proposto e a

escala a ser trabalhada.

De acordo com a proposta do RL e seguindo um esquema de classificação apresentado no

manual técnico de geologia (1998), onde é aceito, a hierarquia das unidades lito-

estratigráficas formais seguinte: Supergrupo formado pela associação de grupos ou de grupos

e formações.

A partir do mapa geológico regional, foi criado um retângulo envolvente

Geoprocessamento para representar o limite da área de estudo, o qual serviu de base para um

novo recorte (clip) dando origem ao mapa geológico local.

Devido a sua escala, o mapa geológico local exige um maior detalhamento das ocorrências

litológicas e junções geológicas. Em áreas urbanas ou vias de urbanização, o detalhamento de

campo se torna uma tarefa difícil, quando não, inviável. Neste caso, deve se rever trabalhos

antigos, furos de sondagem para fins de edificação, entretanto no caso particular do CDTN o

mapa de detalhe foi elaborado com base no mapeamento1: 5.000 de Mendes et al (1960) dado

respaldo para a interpretação geológica local.

Os dados apresentados não se encontravam digitalizados, por isso foi necessário digitalizar a

imagem com o aplicativo ArcScan do software ArcGIS e georreferencia-lo para ser possível
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utilizar a informação. Este procedimento deve ser feito sempre que a informação a ser

trabalhada se encontre somente em anotações ou em arquivos físicos (papel).

Os passos descritos acima podem ser observados na Figura 10, representado pelo fluxograma

semi-automatizado para elaboração dos mapas geológicos.

As estruturas geológicas estão representadas nos mesmos mapas. Entretanto os processos

foram isolados no fluxo de trabalho pelo fato das bases serem disponibilizadas separadas pelo

órgão responsável, desta forma gerando parâmetros isolados para elaboração do fluxo semi-

automatizado de trabalho (Figura 11).
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Figura 8: Contexto da Geologia Regional
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Figura 9: Contexto da Geologia Local
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Figura 10: Fluxo de trabalho I- Execução dos mapas geológicos

Fonte: ArcGIS

Figura 11: Fluxo de trabalho II-Execução dos mapas geológicos

Fonte: ArcGIS

Auxiliando os estudos geológicos foi elaborado um mapa hipsométrico (Figura 12), que se

refere à representação espacial das elevações do terreno através do fatiamento do relevo em



70

cotas altimétricas.  Em complemento ao mapa hipsométrico, foi elaborado o mapa de

declividade (Figura 13), representando a inclinação da superfície do terreno em relação ao

plano horizontal, o que possibilita uma melhor visualização da superfície de análise.

Para a execução dos mapas (hipsométrico e declividade) as imagens SRTM, em formato

TIFF 4 , foram unificadas pelas ferramentas de Geoprocessamento da seguinte forma: em

ArcMap/ Data Manager Tools/ Raster / Raster data set / Mosaic, em seguida as imagens

foram recortadas seguindo a referência do shape do perímetro urbano do município de Belo

Horizonte.

Adiante as curvas de nível utilizadas em ambos os mapas foram geradas a partir das funções:

Spatial Analyst Tools / Surface / Contour. Para criação das curvas de nível é necessário

indicar a equidistância vertical entre os valores das curvas neste caso de 0,2 m = 20 cm. A

equidistância está associada a escala da carta para uma boa representação do relevo.

O método para representar o relevo terrestre em planta, por excelência, é o das curvas de nível,

uma vez que permite o usuário visualizar um valor aproximado da altitude. Elas identificam

se o terreno é plano, ondulado, montanhoso ou mesmo se o mesmo íngreme ou de declive

suave.

A partir desta etapa foi realizada uma composição colorida do agrupamento das imagens,

posteriormente a classificação em (simbology/classified). Foi gerado o mapa de altimetria

(Figura 12) do município; para tanto foi adotado o seguinte método de classificação:

com os zeros excluídos.

Posteriormente, a partir da extensão 3D Analyst / Raster / surface, a imagem foi transformada

em (slope) para produção do mapa de declividade (Figura 13). Todo processo é apresentado

no fluxograma de trabalho apresentados na Figura 14.

4 6TIFF: Acrônimo para Tagged Image File Format é um formato de arquivo raster para imagens digitais.
Formato padrão dos arquivos gráficos (32-bits) com elevada definição de cores. Tecnologia Gráfica
http://www.revistatecnologiagrafica.com.br/

http://www.revistatecnologiagrafica.com.br/
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Figura 12: Hipsometria do Município de Belo Horizonte.
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Figura 13: Declividade do Município de Belo Horizonte
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Figura 14: Fluxo de trabalho III -Execução dos mapas Hipsométricos e de Declividade

Fonte: ArcGIS

O mapa geológico (Figura 8) permite a visualização de tipos individuais de conjuntos de

rochas, com sua mineralogia, esta informação é muito utilizada na seleção de áreas

preferenciais para pesquisa mineral; e planejamento do uso e ocupação adequados do solo.

O mapa de altimetria, (Figura 12) permite caracterizar a topografia e individualizar com

facilidade as unidades que compõe a área.

No desenvolvimento do mapa de Hipsometria (Figura 12) com o software aqui utilizado, é

possível classificar os intervalos de altimetria de acordo com os anseios do usuário. Neste

utilizou-se a classificação por intervalos com o tamanho de 93 m, ou seja, as classes

iniciaram-se no primeiro valor encontrado (675 m) e intercalou-se de acordo com o intervalo

definido até atingir o valor máximo encontrado na imagem do SRTM do recorte,

correspondente a 150m.

Outra informação gerada, a partir do Modelo Digital de Terreno (MDT),  é  a  carta  de

declividade (Figura 13), esta constitui uma das formas de caracterizar o terreno, sendo um dos

indicadores indispensáveis ao planejamento, pelos limiares que estabelece. A variável

declividade quando combinada com outras pode ser utilizada para fornecer novos dados

derivados, como por exemplo, com o uso do solo e legislação ambiental, permitindo
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estabelecer a aptidão à urbanização. Declividade conjugada com o mapa hipsométrico permite

ainda reconhecer as áreas potencialmente inundáveis.

A classificação da declividade se deu de acordo com classes definidas pela Empresa Brasileira

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5: Classes de Relevo

Adaptado de EMBRAPA, 1979.

5.2.1.2. Comentário dos Resultados

Uma importante informação que pode ser extraída de um mapa geológico é a predisposição

natural dos terrenos a riscos de acidentes geológicos (deslizamentos, por exemplo). Assim,

estes mapas podem ser usados como indicador de vulnerabilidade natural dos terrenos para

implantação de construções, disposição de resíduos, entre outras.

No Mapa Geológico Figura 8 foi discriminada cartograficamente os grupos que compõem as

formações do município de Belo Horizonte: Grupo Sabará, Caraça, Piracicaba, Nova Lima,

Complexo BH e estruturas geológicas. Limitando-se ao mapa geológico regional Figura 9  e

possível observar que todo o CDTN encontra-se inserido no complexo Belo horizonte

composto por argilas, gnaisses e veios de quartzo.

A área de estudo está inserida no domínio lito-morfológico regional, denominado de

Complexo Belo Horizonte. Este Complexo integra a unidade geomorfológica denominada de

Depressão de Belo Horizonte, que se caracteriza por estar posicionado na zona de contato

entre o compartimento de relevo acidentado, e o compartimento de relevo suave, o que pode

ser observado no mapa de declividade Figura 13. O relevo predominante na região é

representado no mapa hipsométrico Figura 12 onde pode se observar região de colinas de topo
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plano a arqueado, com encostas e altitudes entre 800-900 m, resultantes da dissecação fluvial

das áreas gnáissicas.

Os resultados mostraram a eficácia dos sistemas computacionais e do geoprocessamento na

análise, uma vez que após a ocupação e mais difícil e inviável uma sondagem para estudos

geológicos. O ArcGIS mostrou maior eficiência em tratar os dados disponíveis se comparado

ao software utilizado anteriormente para compor a cartografia do relatório de local.

5.2.2. Aplicações de geoprocessamento como auxílio aos estudos geográficos e

demográficos presentes no RL

5.2.2.1. Método de aplicação

Para elaboração do mapa demográfico, utilizado para representar o tamanho e a distribuição

da população no entorno do CDTN, o primeiro passo foi fazer o download no site do IBGE

dos seguintes parâmetros: dados populacionais (habitantes por km2); setores censitários e;

população total por município do estado de Minas Gerais, estimado no censo 2010. Todos

estes dados são disponibilizados como planilhas do Excel.

Assim, utilizando-se dos recursos de Geoprocessamento, foram traçadas circunferências

concêntricas com parâmetros numéricos de buffer de 1, 5, 10 e 15 km, centradas no CDTN.

Este procedimento evidenciou que além do município de Belo Horizonte alguns outros

municípios da RMBH também estão inseridos na área de interesse estabelecida pelo RL.

O buffer foi estrategicamente pontuado a partir da Estação Meteorológica do CDTN (EMET),

visto que uma das mais importantes contribuições do mapa demográfico é para estudos de

identificação de grupos críticos, a partir da integração com resultados de modelos de

dispersão atmosférica de poluentes.

Para se executar as operações de Buffer seguiu-se o seguinte procedimento: ArcToolbox/

Analysis Tools/ Proximity/ Multiple Ring Buffer, criando assim os raios de circunferência de

acordo com as exigências do RL. No Buffer criado foram adicionados dois campos para

compor a identificação dos raios anelares criados seguindo o procedimento: ArcToolbox /

Data Management Tools / Fields / Add Field para gerar a coluna do campo e ArcToolbox /

Data Management Tools / Fields / Calculate Field para inserir o nome do campo.
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A operação continua por meio da interseção dos raios de distância com os municípios do

Estado de Minas Gerais. O objetivo é selecionar os municípios que se encontram dentro da

área de abrangência dos raios anelares. Para tal, o procedimento adotado foi: ArcToolbox/

Data Management Tools/ Layers and Table Views/ Select Layer By Location e, em seguida

este foi convertido em shape por meio da sequência: ArcToolbox/ Conversion Tools/ To

Geodatabase/ Feature Class To Feature Class e renomeado em ArcToolbox/ Data

Management Tools/ General/ Rename. É necessário renomear o arquivo para se  definir  a

projeção do seu trabalho, uma vez que foram utilizados dados estaduais com diferentes datum.

Após renomear o shape criado, este foi projetado para coordenada UTM WGS 84 com datum

23 S dos municípios da área abrangente de acordo com o passo: ArcToolbox / Data

Management Tools / Projections and Transformations / Project.

Continuando a semi automatização do mapa para estudos demográficos, o arquivo renomeado

e com a projeção correta para a área de abrangência é trabalhado com o objetivo de se realizar

uma interseção com os setores censitários, esta tarefa é obtida através da sequência

ArcToolbox / Analysis Tools / Overlay / Intersect. Como resultado é obtido um shape com

dados dos municípios organizados por raios anelares e setores censitários. Em seguida, são

adicionados dois campos, o primeiro para calcular área total dos municípios (m2), o segundo

com  o percentual da área do município por raio anelar. As operações realizadas foram:

ArcToolbox/ Data Management Tools/ Fields/ Add Field, para adicionar o campo;

ArcToolbox/ Data Management Tools/ Fields/ Calculate Field, para se calcular a população

total por município por raio anelar; e em ArcToolbox/ Data Management Tools/ Features/

Add Geometry Attributes, para o cálculo do percentual por meio da expressão

100*[área_m2/areatotalm2].

O próximo passo foi realizar um join, ferramenta que permite unificar registros entre duas ou

mais camadas vetoriais e importar os registros de uma camada para outra. Foi trabalhado com

a tabela do IBGE (população dividida por setor censitário), neste caso utilizando-se:

ArcToolbox/ Data Management Tools/ Joins/ JoinField. A junção de dados é tipicamente

usada para acrescentar os campos de uma tabela aos de outra. Este procedimento é feito

utilizando-se um atributo ou campo comum a ambas as tabelas. No caso deste trabalho foi

utilizada uma associação de um campo chamado geocódigo.
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Após acrescentar o campo com valores populacionais por setor censitário, este foi exportado

para shape em ArcToolbox/ Conversion Tools/ To Geodatabase/ Feature Class To Feature

Class; finalmente, foi adicionado um novo campo em ArcToolbox/ Data Management Tools/

Fields/ AddField.

Esse novo campo adicionado foi utilizado para calcular o percentual da população por raio

anelar e setor censitário seguindo a sequência: ArcToolbox/ Data Management Tools/ Fields/

CalculateField, dando origem ao mapa apresentado na Figura 15. Em casos em que se

trabalha grandes volumes numéricos, a tabela final com todos os resultados (Apêndice D)

pode ser reportada ao término, de acordo com o que se pretende representar, subsidiando a

interpretação do mapa.

Esse tipo de mapa, associado a outras informações, é utilizado para: (1) delimitar a área de

exclusão; (2) conhecer a distribuição da população e tendências; (3) caracterizar a existência

de áreas verdes e de espaços ainda não urbanizados ou de expansão urbanizacional mais

recente, e; (4) retratar o uso e ocupação do solo. Através deste mapa também foi possível

identificar instalações militares, industriais e redes de transporte próximas à população. Os

passos descritos para a execução deste mapa podem ser observados na Figura 16 e Figura,

representados pelos fluxogramas semi-automatizados, e no anexo VII, onde é possível

observar todo processo através da linguagem de códigos do Model Builder.
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Figura 15: Distribuição Setorial da População num Raio de 0 a 15 Km.
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Figura 16: Fluxo de trabalho IV-Execução do Mapa de Densidade Populacional (I)

Fonte: ArcGIS

Figura 17: Fluxo de trabalho V-Execução do Mapa de Densidade Populacional (II)

Fonte: ArcGIS
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5.2.2.2. Comentário dos resultados

O CDTN está situado na área de propriedade da CNEN, junto ao Campus da Universidade

Federal de Minas Gerais.  A área do CDTN está situada na zona norte do Município de Belo

Horizonte, abrangendo uma área de 240.893m2, dos quais, 30.045m2 correspondem à sua

área construída. A área do CDTN caracteriza-se por possuir uma topografia um pouco

acidentada, com a ocorrência de pequenas ondulações, estando os seus terrenos situados em

altitudes que variam entre as cotas de 810m e 855m de acordo com as Figura 12 e Figura 13.

O mapa demográfico apresentado na Figura 15 representa a distribuição da população e

subsidia as estimativas de crescimento populacional e permite uma visualização direta da

distribuição da população, auxiliando na análise do processo de urbanização, de uso e

ocupação do solo, das atividades econômicas predominantes e distâncias aos centros entre

outras.

Para o RL do CDTN este mapa e um fator fundamental para analises populacionais visto que

a população pendular, a mais representativa neste caso, e uma das mais crescentes e

influenciáveis pelo centro devido ao fato de sua localização estar em um ambiente acadêmico.

Aas circunferências tidas como distância do centro foi determinada com intuito de definir

juntamente com os dados disponibilizados no censo 2010 as zonas de população flutuante,

zona de baixa população e centros de população de acordo com valores estimados pelo IBGE.

A distribuição setorial da população residente nos raios para o RL do CDTN foi definida em

raios de 0 a 15 km do local do CDTN, com base no recenseamento demográfico e

objetividade do estudo, mas em caso de instalações onde e obrigatório a área de exclusão, o

que não é o caso do CDTN pode estipular distancias mais rigorosas.

No mapa final e possível observar uma maior concentração populacional em um raio de até 10

km do centro abrangendo na sua maior parte a área de propriedade da UFMG (com

instalações de ensino, administrativas e esportivas) e ainda as áreas pertencentes a instituições

públicas militares, como o Colégio Militar de Belo Horizonte e a 4ª Cia de Comunicações,

entretanto com uma população quase que totalmente flutuante.

As condições de funcionalidade dessas instalações são as maiores responsáveis pela

ocorrência de variações diárias, semanais e sazonais das populações no entorno.
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Considerando-se as características demográficas de acordo com censo e o acesso da área

circunvizinha, pode se observar que a área que compreende entre raio igual a 0,6km, e o

bairro mais próximo cerca de 0,9km do pode ser definida como zona de baixa população, uma

vez que se caracteriza-se pela inexistência de população residente (Campus da UFMG),

exceto nas instalações do Colégio Militar de Belo Horizonte e da 4ª Cia. de Comunicações

O CDTN, propriamente dito está situado numa área desabitada localizada.

5.2.3. Aplicações de geoprocessamento como auxílio aos estudos hidrológicos

presentes no RL

5.2.3.1. Método de aplicação

Os Mapas de drenagem podem ser obtidos de cartas topográficas ou a partir da identificação

dos cursos de drenagem em pares estereoscópicos de fotos aéreas. Também é possível

Geoprocessamento que simulam o

escoamento da água na superfície do terreno, a partir de um modelo digital de elevação

(MDE).

Para a execução dos mapas que subsidiaram os estudos hidrológicos, o primeiro passo foi ter

acesso aos dados hidrológicos da área de estudo e imagens SRTM correspondentes. As

Imagens SRTM foram adicionadas ao ArcGIS e unificadas em um mosaico. Para se criar um

mosaico deve se seguir o seguinte passo: Data Manager Tools/ Raster / Raster data set /

Mosaic. Em seguida, as imagens foram recortadas seguindo a referência do shape do

perímetro urbano do município de Belo Horizonte.

Posteriormente, o recorte da região metropolitana em formato raster foi transformado para o

formato GRID. Para isso, utilizou-se a ferramenta, Data / Export Data, e na janela Export

Data Format GRID, logo em seguida o novo arquivo é

nomeado e salvo.

O próximo passo foi abrir o ArcToolbox / Spatial Analyst Tools  / Hydrology / Fill.  Com  o

objetivo de remover imperfeições nos dados, o comando Fill preenche os sumidouros em um

raster de superfície. Quando aberto o Fill e Input surface raster , o arquivo GRID é

inserido e executa-se este passo.
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Para dar prosseguimento, é necessário gerar um raster com a direção do fluxo hídrico

superficial. Procedimento este que é executado no ArcToolbox / Spatial AnalystTools /

Hydrology / Flow Direction. O Flow Direction determina a direção de fluxo de cada célula no

raster. Quando aplicado o Flow Direction em Input surface raster , o arquivo

criado em Fill para realizar o procedimento.

Na sequência, foi gerado o Flow Accumulation (fluxo acumulado), este se refere à rede

hidrográfica, e é obtido somando-se a área das células (quantidade de células) na direção do

fluxo (ou escoamento). Isto se procedeu da seguinte forma: ArcToolbox / Spatial Analyst

Tools / Hydrology / Flow Accumulation, adicionando, em Input Flow Direction raster

arquivo de direção de fluxo gerado anteriormente.

Para finalmente se extrair as drenagens, foi necessário gerar um raster, segundo as seguintes

ações: ArcToolbox / Spatial Analyst / Conditional / Con, que executa uma avaliação

condicional em cada uma das células de entrada de um raster. Em Con, na aba Input

conditional raster

Input true raster or constant value value > 100 em

Expression quantidade de feições de drenagem a serem geradas. Quanto

menor for value, maior a quantidade de feições de drenagens geradas e vice-versa.

Posteriormente, foi gerado o shape de drenagens da seguinte forma: ArcToolbox / Spatial

Analyst Tools / Hydrology / Stream to Feature. Para realizar este passo foi necessário

adicionar em Input stream raster Con, Input flow

direction raster direção de fluxo.

Finalizando esta etapa, foi necessário delimitar as bacias hidrográficas a serem apresentadas

neste trabalho. Para isto, foi criado um shape de ponto no ArcCatalog, e em seguida, esta foi

adicionada ao ArcGIS, e colocado em modo de edição com a ferramenta Editor/ Start editing.

Em modo de edição, o shape de pontos foi fixado em cima do fluxo hídrico principal da bacia

hidrográfica, a qual se desejava delimitar. Ato contínuo, este shape foi salvo e a edição

encerrada em stop.

Para delimitar a bacia hidrográfica foi executado o procedimento: ArcToolbox / Spatial

Analyst Tools / Hydrology / Watershed, inserindo na aba Input flow direction raster ,  o

arquivo de flow direction, Input raster or feature pour point data shape de

ponto criado. A bacia será delimitada, porém em formato raster. Para transformar este
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arquivo raster em polígono, em ArcToolbox foi feita a conversão com a ferramenta

Conversion Tools em From Raster, Raster to Polygon.

Todos os procedimentos descritos anteriormente foram feitos através do recurso Model

Builder, os quais podem ser observados na representação do fluxograma semi-automatizado

para elaboração dos mapas hidrológicos superficiais (Figura 18).

Figura 18: Fluxo de Trabalho VI- Execução dos mapas Hidrológicos Superficiais

Fonte: ArcGIS
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Figura 19: Contexto Hidrográfico da Bacia do Ribeirão do Onça
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Figura 20: Contexto Hidrográfico da Sub-Bacia do Córrego Engenho Nogueira
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5.2.3.2. Comentário dos resultados

O RL considera informações sobre hidrografia a nível regional, referentes à bacia hidrográfica

do ribeirão do Onça, e a nível local, referentes à sub-bacia do córrego do Engenho Nogueira,

pertencente à bacia do ribeirão do Onça. Ressalta-se que essa consideração está de acordo

com a Lei 9433, que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, na qual a unidade

de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica.

Nos mapas apresentados na Figura 19 e Figura 20 é possível observar que o CDTN situa-se,

dentro da bacia hidrográfica do ribeirão do Onça, na sub-bacia do córrego do Engenho

da margem direita do ribeirão Pampulha, um dos

formadores do córrego do Onça.

A geotecnologia facilita e aprimora estudos hidrológicos ao considerar a variação espacial

e/ou temporal das variáveis hidrológicas. O crescente potencial da aplicação dos SIGs nos

estudos hidrológicos vem contribuindo para o desenvolvimento de modelos hidrológicos mais

acurados, que subsidiam tomadas de decisões.

No RL, Para se caracterizar a hidrogeologia devem ser feitos estudos hidrogeológicos,

baseados em características hidrogeológicas regionais e  locais.  Para  elaboração do mapa

hidrogeológico do município de Belo Horizonte, o primeiro passo foi adicionar o shape com

os dados dos sistemas de aquíferos do Brasil, e posteriormente recorta-lo de acordo com os

limites do município de Belo horizonte. Para a execução deste mapa, foi executado o seguinte

procedimento: ArcToolbox / Analysis tools / clip, para recortar somente a área de interesse.

Em seguida, foi adicionado a este mapa o shape das estruturas geológicas, criadas durante a

elaboração dos mapas geológicos. Na Figura 11, observa-se o fluxograma empregado para a

espacialização das estruturas geológicas da área de estudo. É importante salientar que uma

vez criado um shapefile, ele poderá ser utilizado na composição de outros mapas.

O fluxo semi automatizado para execução do mapa hidrogeológico pode ser observado na
Figura 21 e o mapa Hidrogeológico final é mostrado na Fonte: ArcGIS

Figura 22, onde pode se observar a área do CDTN, no contexto regional, situada no aquífero

fraturado, nas rochas do Complexo Belo Horizonte.
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A caracterização hidrogeologica para se tornar completa e satisfatória deve conter também

dados locais, características dos poços tubulares, parâmetros hidrodinâmicos, mapa

potenciômetro, sistema de drenos e estimativa de reserva da agua subterrânea.

Esta caracterização visa auxiliar estudos referentes a reservas de água subterrânea, tais como,

poluição dos aquíferos, explotação das águas subterrâneas através de poços tubulares,

estimativa de reservas e de recarga, e análise da migração de contaminantes.

Figura 21: Fluxo de trabalho VII- Execução dos mapas Hidrológicos Subterrâneos

Fonte: ArcGIS
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Figura 22: Contexto Hidrogeológico do Município de Belo Horizonte

.
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5.2.4.  Geoprocessamento e documentos cartográficos: Comentários Finais

O Geoprocessamento, como demonstrado neste trabalho, é uma ferramenta que subsidia

informações de forma rápida e condizente de acordo com a necessidade do estudo, como, por

exemplo, no âmbito da compreensão dos processos hidrológicos que ocorrem numa bacia.

Os mapas apresentados nos estudos atenderam aos objetivos propostos, visto que:

Os mapas elaborados possibilitaram uma interpretação visual satisfatória da

geologia, com limites geológicos atualizados e bem definidos;

O processamento digital de imagens realçou as características associadas às

litologias e as estruturas geológicas;

Os mapas hidrológicos caracterizaram as sub-bacias da área de estudo com

representatividade para estudos posteriores;

Os mapas de densidade demográfica representaram a distribuição populacional

espacialmente distribuída por setores de acordo com dados censitários.

Para fins de avaliação da acurácia e verificação de possíveis erros, todos os

mapas foram comparados com a carta topográfica do município de Belo

Horizonte (IBGE). O resultado foi plenamente satisfatório.

O fluxo de trabalho, criado a partir da ferramenta de Geoprocessamento Model

Builder, cumpriu sua função de semi-automatizar os principais processos em caso

de atualização ou confecção de novos mapas. Além disso, ele funciona como um

registro de toda a operação realizada para execução dos mapas;

Possibilitaram uma visão mais esclarecedora sobre a contribuição específica de

cada um dos mapas nos estudos do relatório de local;

Atendeu aos requisitos das normas para licenciamentos, onde os relatórios devem

ser elaborados de forma objetiva e adequada à fácil compreensão. As

informações devem ser produzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas,

cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que

se possa entender as vantagens e as desvantagens do projeto e todas as

consequências ambientais de sua implementação.
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5.3.  Itens do RL Não Tratados Neste Trabalho

Os Estudos Meteorológicos são baseados em séries históricas com, no mínimo, três anos de

dados disponíveis, de preferência obtidos em estações meteorológico-climatológicas presentes

na bacia hidrográfica.

A aplicação do sistema de informação geográfica (SIG) em um estudo meteorológico aponta

para o uso de um ferramental, capaz de demonstrar as características, o comportamento e a

variação espacial e temporal do clima, auxiliando assim, o conhecimento detalhado da

climatologia regional. Embora os resultados destes estudos devam ser apresentados em mapas,

gráficos e tabelas e com as respectivas análises, esta atividade não foi tratada neste trabalho

por não haver tempo hábil para a sua realização.

O relatório de local (RL) também exige estudos sismográficos, que são estudos que gravam as

ondas sísmicas e detectam e amplificam os menores movimentos do solo. Este estudo pode

ser muito útil no fornecimento de informações sobre terremotos, sobre a estrutura da Terra, e

as atividades que ocorrem em camadas internas da terra.

As medições para este tipo de estudo são em campo. As últimas medições solicitadas pelo

CDTN foram realizadas pelo Instituto Astronômico e Geofísico (IAG), da Universidade de

São Paulo, USP, e os serviços de consultoria foram executados externamente pelo Prof. Jesus

Berrocal (IAG/USP) entre os anos de 1998 e 2001. A representação destes estudos

sismográficos deve ser representada em tabelas, gráficos, mapa sismotectônico e de atividade

sísmica da área estudada. Estas informações também não foram tratadas devido à limitação de

tempo disponível para a elaboração desta dissertação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. Conclusões

Neste trabalho foi apresentada a aplicabilidade do uso de geotecnologias na obtenção e no

tratamento de informações geoambientais passíveis de uso nos diversos relatórios ligados aos

processos de licenciamento nuclear.

A metodologia desenvolvida nesta dissertação, que envolve a utilização do software ArcGIS e

sua ferramenta Model Builder/ArcMap, possibilitou-se a obtenção de um processo semi-

automatizado, que visa acelerar a execução das atividades que geram as informações

necessárias nas etapas de elaboração de um Relatório de Local, além de aprimorar a qualidade

dos resultados; principalmente em procedimentos de atualização deste relatório.

Foi possível visualizar, por meio da aplicação das funções presentes no software ArGIS, as

potencialidades das geotecnologias e seus impactos na qualidade dos resultados obtidos.

Destaca-se a agilidade em se criar, testar e ajustar modelos com a ferramenta Model Builder,

de modo a reproduzir, da melhor maneira possível, a realidade. Uma vez montado o modelo

de uma situação geográfica, a semi automatização torna possível a realização de estudos de

cenários diferentes, que podem gerar subsídios para intervenções mais seguras. Portanto, a

construção dos modelos empregando o software ArcGis 10.2.2 e suas ferramentas

(ArcToolbox) propiciou agilidade, eficiência, semi-automatização, clareza, rapidez e acurácia

na execução de alguns estudos exigidos no Relatório de Local do CDTN.

O domínio do instrumental tecnológico é de fundamental importância,  uma  vez  que  as

geotecnologias, no seu sentido mais abrangente fazem parte de um conjunto de objetos e

ações. A Geotecnologia não deve ser encarada exclusivamente como a busca do domínio de

um software, seja qual for.

Nesta dissertação procurou-se realçar o porquê, o para quê e como utilizar as geotecnologia e

informações geotecnológicas de forma eficiente.

Se por um lado à tecnologia não é capaz de auxiliar em todas as formas de proteção ambiental

é, certamente, uma ferramenta extremamente eficaz para a operacionalização de ações a favor

do meio ambiente.
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A partir do referencial bibliográfico apresentado, destaca-se que a utilização de

geotecnologias tem contribuído muito para  a questão da Avaliação do Impacto Ambiental.

Este trabalho demonstrou que o emprego das técnicas e ferramentas geotecnológicas é

estratégico para o aprimoramento dos processos de licenciamento de instalações nucleares.
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APÊNDICE A GLOSSARIO DOS TERMOS UTILIZADOS

GLOSSARIO DE TERMOS UTILIZADOS

Aprovação do Local - ato pelo qual a CNEN aprova o local proposto para a localização de

determinada instalação nuclear.

Autorização - ato pelo qual a CNEN concede a permissão para a realização de uma

determinada atividade necessária ao funcionamento de uma instalação.

Autorização para aquisição de fontes de radiação - ato pelo qual a CNEN autoriza a

aquisição de fontes de radiação.

Autorização para Comissionamento - ato pelo qual a CNEN autoriza o comissionamento de

uma instalação.

Autorização para operação - ato pelo qual a CNEN autoriza a operação da instalação sob

condições especificadas e por tempo determinado.

Autorização para Operação Inicial (AOI) - ato pelo qual a CNEN autoriza o início da

operação da instalação nuclear, sob condições especificadas e por tempo determinado.

Autorização para Operação Permanente (AOP) - ato pelo qual a CNEN autoriza a

operação da instalação, em caráter permanente, sob condições especificadas e por tempo

determinado, após a conclusão da operação inicial e da operação com capacidade nominal em

condições normais, durante um intervalo de tempo contínuo, estabelecido pela CNEN.

Autorização para Utilização de Material Nuclear (AUMAN) - autorização concedida pela

CNEN como parte das etapas de licenciamento da instalação, após comprovação de que a

instalação está qualificada para utilizar material nuclear na atividade proposta.

Avaliação do local - análise dos fatores em um local que poderiam afetar as características de

segurança da instalação ou atividade (por exemplo: fenômenos naturais extremos, acidentes

induzidos pelo homem), bem como do impacto radiológico no local, em caso de liberação de

material radioativo, levando em consideração aspectos geofísicos, demográficos e de

infraestrutura do local.

Comissionamento - Processo de avaliação das instalações e seus sistemas por meio de testes

específicos antes de sua entrada em operação.
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Deposito Inicial - Depósito destinado ao armazenamento de rejeitos radioativos, até o seu

descarte ou a sua transferência. O depósito inicial pode ser parte de uma instalação nuclear ou

radiativa.

Deposito Intermediário - Depósito destinado a receber e, eventualmente acondicionar,

rejeitos radioativos, objetivando a sua futura remoção para depósito final.

Deposito Final (ou repositório) - Depósito licenciado, destinado a receber e armazenar, em

observância aos critérios estabelecidos pelas autoridades competentes, rejeitos radioativos,

sem a intenção de removê-los.

Depósito de Rejeitos Radioativos - Edificação ou local adequado para armazenamento

inicial, intermediário ou final de rejeitos radioativos.

Dose Efetiva - Constitui a dose comprometida para o corpo inteiro incorporada em um dado

período.

Fonte de Radiação - Equipamento ou material que emite ou é capaz de emitir radiação

ionizante ou de liberar substâncias ou materiais radioativos.

Fonte Radioativa - Material radioativo utilizado como fonte de radiação.

Fonte Radioativa Selada: Material radioativo utilizado como fonte de radiação

hermeticamente fechado em uma cápsula, de forma que não possa haver dispersão da

substância radioativa em condições normais e severas de uso.

Instalação Radiativa - Estabelecimento ou instalação, devidamente representada por pessoa

jurídica, que utilize, produza, processe, distribua ou armazene fontes de radiação.

Instalação Nuclear - Instalação na qual o material nuclear é produzido, processado,

reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes.

Material Nuclear - Ma

metal, liga ou combinação química.

Material Radioativo - Material contendo substâncias que emitem espontaneamente radiação

ionizante.
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Normas Nucleares - Regulamentos de aplicação na área nuclear objetivando o manuseio

seguro, transporte e controle em geral.

Proteção Radiológica - Conjunto de medidas que visa proteger o ser humano contra

possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante.

Radiografia industrial - ensaio não destrutivo de materiais com uso de fonte de radiação.

Rejeitos Radioativos - Qualquer material resultante de atividades humanas, que contenha

radionuclídeos em quantidades superiores aos níveis de dispensa estabelecidos pela CNEN,

para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista.

Resíduo Radioativo - Qualquer substância remanescente, gerada em instalações nucleares ou

radiativas, que contenha radionuclídeos e para a qual a reutilização é possível.
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APÊNDICE B ESTRUTURA DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO

AMBIENTE

ESTRUTURA DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Para melhor entender a competência dos órgãos ambientais, mais uma vez se recorre à

legislação, em que a Resolução CONAMA 237/97 estabelece os princípios de licenciamento

ambiental, determinando às esferas de competência federal, estadual ou municipal e o decreto

nº 99.274, de 1990 a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).

De acordo com o decreto nº 99.274, art. 3º, o SISNAMA, constituído pelos órgãos e entidades

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas fundações instituídas pelo

Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, tem a seguinte

estrutura:

I. Órgão Superior: o Conselho de Governo;

II. Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA);

III. Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República

(SEMA/PR);

IV. Órgãos Executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMBIO).

V. Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal

direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas atividades

estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de

disciplinamento do uso de recursos ambientais, bem como os órgãos e entidades

estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e

fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI. Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e

fiscalização das atividades referidas no inciso anterior, nas suas respectivas

jurisdições.

Ao IBAMA, como órgão executor do SISNAMA, cabe o licenciamento ambiental de

listados no Art. 4º da Resolução CONAMA 237/97, no qual se observa que quando
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se trata de energia nuclear e material radioativo faz-se necessário a mediação da Comissão

Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

No âmbito de competência estadual cabe ao órgão ambiental o licenciamento de atividades e

empreendimentos localizados: em áreas de mais de um município, em unidades de

conservação de domínio estadual, nas formas de vegetação natural de preservação

institucionalizada e no que for delegado ou conveniado.

Disposto no artigo 6º, inciso III da Lei Federal 6.938/81, cabe ao SEMA órgão central

planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes

governamentais fixadas para o meio ambiente. O responsável por este órgão é o Ministro do

Meio Ambiente (MMA), que também é Presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
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APÊNDICE C ETAPAS DE CRIAÇÃO DO MODELO COM O

MODEL BUILDER

Para se utilizar um modelo, primeiramente é necessária a criação de uma nova Caixa de

Ferramentas dentro da caixa geral de ferramentas do ArcGIS (ArcToobox), conforme

visualizado na Figura 23. Em seguida cria-se dentro da caixa recém-criada um novo Modelo

(Model Builder), conforme Figura 24.

Figura 23: Criar caixa de ferramentas no ArcToolbox

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do software ArcGis
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Figura 24: Criando Modelo no ArcToolbox

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do software ArcGis

Na sequência adicionam-se as bases de dados que serão trabalhadas em cada estudo como, por

exemplo, a base de litologias (tipos de rochas). Depois de adicionadas as bases (formato oval

na cor azul), o geoprocessador insere as ferramentas de Geoprocessamento ao modelo de

acordo com o que se deseja executar. O ArcGIS tem ferramentas para a realização de um

grande número de tarefas.

Para adicionar uma ferramenta de Geoprocessamento ao modelo, a ferramenta é arrastada ou

adicionada através do ArcToolbox para o modelo. A ferramenta adicionada ao modelo

geralmente é exibida como um retângulo amarelo após executada. Além da ferramenta em si,

todas as variáveis de dados estabelecidas pelo geoprocessador serão exibidas no diagrama de

modelo.

É possível criar dois tipos de modelos no Model Builder: os fechados e os abertos. De

maneira geral, nos fechados, o usuário adiciona ao fluxo e configura os arquivos de entrada e

saída; nos abertos, podem-se utilizar os comandos do fluxo para bases de dados diferentes.



109

Sendo assim, deve-se definir os parâmetros, exigindo-se a interação do usuário para adicionar

e manipular a base de dados.

Os parâmetros são parte integrante dos processos. Neste contexto, temos como parâmetros os

dados de entrada para execução do trabalho, que, para ser automatizado, devem estar ativados

e marcados como (p). Isso possibilita que, com a alteração dos dados de entrada, após a

sequência ser executada novamente, seja gerado um produto atualizado ou um novo produto.

Para se inserir os parâmetros, deve-se clicar em propriedades do modelo e selecionar quais

serão os parâmetros para aquele fluxo (Figura 25).

Figura 25: Inserindo Parâmetros no Model Builder

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao serem adicionados, todos os parâmetros de entrada aparecerão com uma letra (P) ao lado

superior direito, permanecendo habilitados para alteração (Figura 26).
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Figura 26 Editando Parâmetros no Model Builder

Fonte: Elaborado pela autora.

Para se alterar os dados de entrada, deve-se clicar com o botão direito sobre o respectivo

parâmetro, abrir a caixa de diálogo e preencher com as novas informações a serem aplicadas.

Observa-se na Figura 26 que, ao apagar o dado existente, as ferramentas são automaticamente

desabilitadas, ficando sem nenhuma cor. Ao se adicionar uma nova camada de dado de

entrada, reativam-se as cores também de forma automática.
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APÊNDICE DE OUTROS PRODUTOS FINAIS (REPORT)

Ao final de cada trabalho o ArcGis fornece ao geoprocessador dois relatórios detalhados.

O Primeiro e a tabela final com todos os resultados do ArcMap, que pode ser reportada ao

término, de acordo com o que se pretende representar, subsidiando a interpretação do mapa.

Exemplo:
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O segundo pode ser reportado após a finalização do modelo em Model Builder Report. Este
relatório depois de gerado é salvo em formato html. Cada variável utilizada e processo gerado
para a execução do modelo ficam aqui registradas e podem ser exploradas.

Exemplo:
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ANEXOS

ANEXO I- DA DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE EXCLUSÃO, ZONA DE BAIXA

POPULAÇÃO E DISTÂNCIAS AO CENTRO DE POPULAÇÃO.

CAPÍTULO V DA RESOLUÇÃO CNEN 09/69 NORMAS PARA ESCOLHA DE LOCAIS

PARA INSTALAÇÃO DE REATORES DE POTÊNCIA

Art. 16 A determinação dos valores numéricos deve obedecer aos seguintes procedimentos:

§ 1 Área de exclusão a dose total de radiação de corpo inteiro não pode exceder de

25 r.e.m. e a dose total de radiação por inalação de iodo-131 na tiróide não pode

exceder de 300 r.e.m. para um indivíduo situado em um ponto sobre a linha

limítrofe externa. O tempo de irradiação é de duas horas, contadas a partir do

início do acidente máximo postulado.

§ 2 Zona de baixa população as mesmas doses, estabelecidas no parágrafo anterior,

não seriam excedidas para um indivíduo situado sobre um ponto de sua linha

limítrofe, durante todo o período de passagem da nuvem radiativa resultante da

liberação de produtos de fissão devida ao acidente máximo postulado.

§ 3 Distância ao centro de população é uma distância igual a, pelo menos, 1 1/3 a

distância do reator ao limite exterior da zona de baixa população. Tendo em vista

a dose total integrada para toda a população, no caso de grandes cidades, uma

distância maior pode ser necessária.

Art. 17 No caso de instalações múltiplas de reatores de potência deverão ser considerados os

seguintes itens:

§ 1 Se os reatores são suficientemente independentes de modo que um acidente num

deles não inicie um acidente em outro, as dimensões da área de exclusão, da zona

de baixa população e da distância ao centro da população serão calculadas para

cada reator individualmente e as envolventes da superposição plana das áreas

assim calculadas serão então tomadas como seus respectivos limites.

§ 2 Nos casos em que os reatores estão interligados de tal modo, que um acidente

em um deles poderia afetar a segurança de operação de qualquer outro, as

dimensões da área de exclusão, da zona de baixa população e da distância ao
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centro de população serão calculadas, baseadas na hipótese de que todos os

reatores interligados liberam os produtos de fissão devidos ao acidente máximo

postulado simultaneamente.


