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Resumo 

Título: Procedimento gerencial para análise sustentável de alternativas de criação de 

repositório final de rejeitos radioativos de baixa e média atividade. 

Objetivo do trabalho: A construção de repositório de rejeitos de baixo e médio níveis 

de radiação é uma obrigação legal da Comissão Nacional de Energia Nuclear. No Brasil, 

poderiam ser criados um ou N repositórios (alternativas de configuração da cadeia 

reversa) para melhor atender a demanda dos depósitos iniciais e intermediários de rejeito 

radioativo. Pelo exposto, o objetivo deste estudo é apresentar um procedimento gerencial 

voltado a apontar a melhor configuração de cadeia reversa em diferentes cenários, com 

base em medidas de desempenho em sustentabilidade, voltada à destinação adequada de 

rejeitos radioativos de baixa e média atividade, com viés logístico, não considerando 

todas as condições da tomada de decisão para construção do repositório de rejeitos de 

baixo e médio níveis de radiação. 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Para a realização deste estudo, 

foi aplicado o método de clusterização para propor locais de criação do repositório. Foi 
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aplicado ainda o método de apoio à decisão Analytic Hierarchy Process para avaliação 

dos critérios: ambiental, social e econômico. A coleta de dados para a formulação deste 

trabalho foi dividida em pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo 

fez uso de questionário com transportadora de material radioativo, formulário digital e 

entrevista com especialistas na área nuclear. A pesquisa bibliográfica coletou 

informações em base científica de dados para a determinação dos critérios sustentáveis e 

para o desenvolvimento do referencial teórico. 

Resultados: O procedimento gerencial foi desenvolvido. A partir da aplicação deste 

procedimento, foram obtidos resultados com a análise conjunta dos critérios ambiental, 

econômico e social, permitindo o conhecimento do desempenho de cada alternativa em 

diferentes cenários. Destaca-se a melhor configuração de cadeia reversa representada pela 

alternativa A4 que propõe a criação de quatro repositórios. 

Implicações práticas: O procedimento gerencial desenvolvido neste estudo permite a 

identificação da melhor configuração de cadeia reversa. O procedimento é flexível ao 

permitir a utilização de diferentes medidas de desempenho em sustentabilidade 

determinadas a partir da experiência de especialistas, além de permitir a análise em 

diferentes cenários ao desconsiderar algumas dessas medidas. O impacto deste estudo 

está na contribuição para a tomada de decisão no setor nuclear que necessita definir 

quantos e em que locais devem ser instalados os repositórios finais dos rejeitos. 

Originalidade e contribuições: A importância deste estudo está na originalidade quanto 

à abordagem do tema e na criação de procedimento gerencial para a avaliação da 

configuração da cadeia reversa dos rejeitos radioativos de baixa e média atividade. Esse 

procedimento poderá ser adaptado para a avaliação de outras configurações de cadeias 

reversas. Ressalta-se ainda a aderência deste estudo com a linha de atuação científico-

tecnológica: Administração de Operações e Suporte Logístico Integrado, com o grupo de 

pesquisa GETEG (Grupo de Estudos em Tecnologia e Gestão) e com o projeto de 

pesquisa: Análise de cadeias para destinação de resíduos sólidos com base em aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 

Produção Técnica/Tecnológica: O procedimento desenvolvido neste estudo é um 

produto técnico/tecnológico. É enquadrado como Processo/Tecnologia não patenteável 

pertencente ao EIXO1 - Produtos e Processos. O procedimento tem aplicabilidade em 

qualquer cadeia reversa, incluindo a cadeia de destinação dos rejeitos radioativos de baixa 
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e média atividade. O referido procedimento traz inovação ao permitir a análise de 

sustentabilidade de configurações de cadeias reversas de rejeitos radioativos, não sendo 

encontrada abordagem semelhante sobre o tema. Por fim, o estudo apresenta baixa 

complexidade por envolver poucos atores para a sua implementação. 

Palavras Chaves: Rejeito Radiativo, Cadeia Logística Reversa, Sustentabilidade, 

Clusterização, Tomada de Decisão. 
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Abstract 

Title: Management procedure for sustainable analysis of alternatives for creation of final 

repository of low and medium activity radioactive waste. 

Objective of work: The construction of repository of waste of low and medium levels of 

radiation is a legal obligation of the National Nuclear Energy Commission. In Brazil, one 

or N repositories (reverse chain configuration alternatives) could be created to better meet 

the demand for the initial and intermediate deposits of radioactive waste. Therefore, the 

objective of this study is to present a management procedure aimed at identifying the best 

reverse chain configuration in different scenarios, based on measures of sustainability 

performance, aimed at the adequate destination of low and medium activity radioactive 

waste, with logistical bias, not considering all the decision making conditions for the 

construction of repository of waste of low and medium levels of radiation. 

Procedures / Method for solving the problem: For the accomplishment of this study, 

the clustering method was applied to propose repository creation sites. The Analytic 
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Hierarchy Process decision support method was also applied to evaluate the 

environmental, social and economic criteria. The data collection for the formulation of 

this work was divided into field research and bibliographical research. The field research 

made use of a questionnaire with radioactive material carrier, digital form and interview 

with specialists in the nuclear area. The bibliographical research collected information on 

the scientific basis of data for the determination of the sustainable criteria and for the 

development of the theoretical reference. 

Results: The management procedure was developed. From the application of this 

procedure, results were obtained with the joint analysis of environmental, economic and 

social criteria, allowing the knowledge of the performance of each alternative in different 

scenarios. Stand out the best reverse-chain configuration represented by the alternative 

A4 that proposes the creation of four repositories. 

Practical implications: The management procedure developed in this study allows the 

identification of the best reverse chain configuration. The procedure is flexible in 

allowing the use of different measures of sustainability performance determined from the 

experience of specialists, besides allowing the analysis in different scenarios by 

disregarding some of these measures. The impact of this study is on the contribution to 

decision-making in the nuclear sector, which needs to define how many and where the 

final repositories of tailings should be installed. 

Originality and contributions: The importance of this study is in the originality 

regarding the approach of the subject and in the creation of management procedure for 

the evaluation of the configuration of the reverse chain of radioactive waste of low and 

medium activity. This procedure can be adapted for the evaluation of other reverse chain 

configurations. It is also important to note the adherence of this study to the line of 

scientific and technological activity: Operations Management and Integrated Logistic 

Support, with the research group GETEG (Group of Studies in Technology and 

Management) and with the research project: Analysis of chains for solid waste disposal 

based on economic, social and environmental aspects. 

Technical / Technological Production: The procedure developed in this study is a 

technical / technological product. It is framed as Non-patentable Process / Technology 

belonging to EIXO1 - Products and Processes. The procedure has applicability in any 

reverse chain, including the chain of destination of the low and medium activity 
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radioactive waste. This procedure brings innovation by allowing the analysis of the 

sustainability of configurations of reverse chains of radioactive waste, and a similar 

approach is not found. Finally, the study presents low complexity because it involves few 

actors for its implementation. 

Keywords: Radioactive Waste, Reverse Logistic Chain, Sustainability, Clustering, 

Decision Making. 

 

  



XIII 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

1.1 Problemática ...................................................................................................... 2 

1.2 Objetivos Geral e Específicos ............................................................................ 3 

1.3 Justificativa ........................................................................................................ 4 

1.4 Delimitação da pesquisa .................................................................................... 5 

1.5 Estrutura da pesquisa ......................................................................................... 5 

2 ASPECTOS GERAIS SOBRE REJEITOS RADIOATIVOS ................................. 6 

2.1 Rejeitos radioativos ............................................................................................ 6 

2.2 Transporte de material radioativo .................................................................... 10 

2.3 Considerações Finais ....................................................................................... 15 

3 ANÁLISE DE DESEMPENHO E SUSTENTABILIDADE ................................. 16 

3.1 Sustentabilidade e logística reversa ................................................................. 16 

3.2 Medidas e indicadores de sustentabilidade ...................................................... 20 

3.3 Considerações Finais ....................................................................................... 26 

4 PROCEDIMENTO PROPOSTO ........................................................................... 27 

4.1 Etapa 1: Caracterização do Objeto de Estudo .................................................. 29 

4.1.1 Mapeamento da cadeia reversa ................................................................. 29 

4.1.2 Delimitação do objeto de estudo .............................................................. 29 

4.1.3 Determinar número de alternativas........................................................... 29 

4.1.4 Clusterização ............................................................................................ 30 

4.1.5 Determinação dos critérios econômico, ambiental e social ...................... 30 

4.2 Etapa 2: Coleta de Dados ................................................................................. 31 

4.2.1 Pesquisa de campo .................................................................................... 31 

4.2.2 Pesquisa bibliográfica e documental ........................................................ 32 

4.3 Etapa 3: Análise e Conclusões ......................................................................... 32 



XIV 
 

4.3.1 Determinar os critérios de sustentabilidade .............................................. 32 

4.3.2 Árvore de decisão do método AHP .......................................................... 32 

4.3.3 Aplicação do método AHP ....................................................................... 34 

4.3.4 Análise dos resultados .............................................................................. 35 

4.3.5 Análise de sensibilidade ........................................................................... 35 

4.3.6 Conclusões ................................................................................................ 35 

4.4 Considerações finais ........................................................................................ 35 

5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO ........................................................... 37 

5.1 Etapa (1): Caracterizar o objeto de estudo ....................................................... 37 

5.1.1 Mapeamento da cadeia reversa ................................................................. 37 

5.1.2 Delimitação do objeto de estudo .............................................................. 40 

5.1.3 Determinação do número de alternativas ................................................. 42 

5.1.4 Clusterização ............................................................................................ 42 

5.1.5 Definição dos critérios econômico, ambiental e social ............................ 46 

5.2 Etapa (2): Coleta de dados ............................................................................... 47 

5.2.1 Pesquisa de campo .................................................................................... 47 

5.2.2 Pesquisa bibliográfica e documental ........................................................ 47 

5.2.3 Dados coletados ........................................................................................ 48 

5.3 Etapa (3): Análise e conclusão ......................................................................... 49 

5.3.1 Determinar critérios .................................................................................. 49 

5.3.2 Árvore de decisão do método AHP .......................................................... 52 

5.3.3 Aplicação do método AHP ....................................................................... 52 

5.3.4 Análise dos resultados .............................................................................. 56 

5.3.5 Análise de sensibilidade ........................................................................... 58 

5.3.6 Conclusões ................................................................................................ 64 

5.4 Considerações Finais ....................................................................................... 65 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 66 



XV 
 

7 REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 68 

ANEXO I ........................................................................................................................ 75 

ANEXO II ...................................................................................................................... 76 

ANEXO III ..................................................................................................................... 82 

 

 

 

  



XVI 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1: Esquema do repositório................................................................................. 2 

Figura 2.1: Maquina de teleterapia de múltiplos feixes. ................................................. 7 

Figura 2.2: Placas de aviso de material radioativo. ....................................................... 13 

Figura 3.1: Publicações por palavra chave. ................................................................... 17 

Figura 3.2: Publicações por ano sobre sustentabilidade. ............................................... 18 

Figura 3.3: Publicações por ano sobre sustentabilidade e rejeito radiativo. ................. 18 

Figura 3.4: Logística reversa da tecnologia nuclear. ..................................................... 20 

Figura 3.5: Hierarquia de mensuração da informação. ................................................. 21 

Figura 4.1: Procedimento gerencial proposto. ............................................................... 28 

Figura 4.2: Árvore de decisão AHP. ............................................................................. 33 

Figura 5.1: Cadeia de logística reversa do rejeito radioativo atual. .............................. 39 

Figura 5.2: Delimitação do objeto de estudo. ................................................................ 41 

Figura 5.3: Quatro alternativas clusterizadas. ............................................................... 45 

Figura 5.4: Árvore de decisão do método AHP. ........................................................... 52 

Figura 5.5: Árvore de decisão do AHP no Super Decisions. ........................................ 54 

Figura 5.6: Valores de julgamento do critério I1. ......................................................... 55 

Figura 5.7: Valores de prioridade gerados pela ferramenta Super Decisions. .............. 56 

Figura 5.8: Análise de sensibilidade do critério Ambiental. ......................................... 59 

Figura 5.9: Análise de sensibilidade do critério Econômico. ........................................ 61 

Figura 5.10: Análise de sensibilidade do critério Social. .............................................. 63 

 

  



XVII 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1: Quantidade de rejeitos radioativos recolhidos pela CNEN. ......................... 9 

Tabela 2.2: Classes de produtos perigosos. ................................................................... 11 

Tabela 2.3: Classificação de Materiais Radioativos. ..................................................... 11 

Tabela 2.4: Índice de Transporte. .................................................................................. 14 

Tabela 3.1: Indicadores de sustentabilidade para transporte de rejeitos radioativos no 

Brasil. .............................................................................................................................. 23 

Tabela 4.1: Matriz de Saaty. .......................................................................................... 34 

Tabela 5.1: Instalações com Tecnologia Nuclear por Regiões do Brasil. ..................... 38 

Tabela 5.2: Depósitos intermediários de rejeito radioativo. .......................................... 38 

Tabela 5.3: Dados da Clusterização. ............................................................................. 42 

Tabela 5.4: Resultado do processo de clusterização. .................................................... 43 

Tabela 5.5: Indicadores avaliados pelos especialistas. .................................................. 47 

Tabela 5.6: Dados dos indicadores de desempenho de sustentabilidade. ...................... 48 

Tabela 5.7: Setores de trabalho no projeto RBMN........................................................ 49 

Tabela 5.8: Indicadores de desempenho calculados para cada alternativa. ................... 51 

Tabela 5.9: Resultado normalizado dos quatro cenários. .............................................. 56 

Tabela 5.10: Valores de prioridade nos quatro cenários. .............................................. 57 

Tabela 5.11: Posicionamento de desempenho nos quatro cenários. .............................. 57 

Anexo I Tabela 0.1: Número ONU para Material Radioativo. ..................................... 75 

Anexo II Tabela 0.1: Indicadores da dimensão ambiental............................................ 76 

Anexo II Tabela 0.2: Indicadores da dimensão social .................................................. 77 

Anexo II Tabela 0.3: Indicadores da dimensão econômica. ......................................... 79 

 

  



XVIII 
 

LISTA DE EQUAÇÕES 

Equação 1 ....................................................................................................................... 34 

Equação 2 ....................................................................................................................... 34 

 

 

  



XIX 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AHP   Analytic Hierarchy Process  

AIEA   Agência Internacional de Energia Atômica  

ANTT   Agência Nacional de Transportes Terrestres 

BAE   Baixa atividade específica  

CDTN  Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

CNEN  Comissão Nacional de Energia Nuclear  

CRCN-NE  Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC   Índice de consistência  

IEN   Instituto de Engenharia Nuclear  

INB   Indústrias Nucleares do Brasil  

IPEN   Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares  

IR   Índice randômico  

IT   Índice de Transporte  

OCS   Objetos contaminados na superfície 

ONU   Organização das Nações Unidas  

RBMN  Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Níveis de Radiação 

RC   Razão de consistência 



1 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

O Brasil possui a sua disposição tecnologia nuclear para fins pacíficos, nas áreas de 

geração de energia elétrica, medicina, indústria, comércio, agricultura, segurança pública 

e pesquisa (CNEN, 2017). 

Estas atividades apesar de todos os seus benefícios, geram rejeitos de natureza radioativa 

que precisam ser devidamente descartados e armazenados. 

A correta destinação dos rejeitos radioativos é alvo de estudos desde a década de 1950 

por diversos países como Alemanha, Inglaterra, Suécia, Finlândia e Japão, visando 

desenvolver métodos de armazenamento seguro destes rejeitos (MARTINS, 2009). 

Para o armazenamento dos rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação a 

Espanha tem o repositório de El Cabril; Os Estados Unidos possuem cinco repositórios: 

Texas Compact, Barnwell, Clive, Oak Ridge, Tennessee (EnergySolutions) e Richland; 

A Finlândia possui os repositórios de Olkiluoto e Loviisa; França Central de l'Aube; Japão 

Central de Disposição de Rokkasho-Mura; O Reino Unido o Repositório de Drigg em 

Cumbria; E a Suécia possui Repositório Final para resíduos radioativos de meia vida curta 

(SFR) (WORLD NUCLEAR; 2018). 

No Brasil a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) de acordo com a lei n° 

10.308 de 20 de Novembro de 2001 têm a responsabilidade pelo licenciamento dos 

depósitos de rejeito radioativo, autorização de transporte, manuseio, fiscalização, 

disponibilização de repositório final de rejeitos radioativos, dentre outras atribuições. 

Apesar da demanda estabelecida para o armazenamento dos rejeitos radioativos 

provenientes das diversas aplicações da tecnologia nuclear, o Brasil tem somente 

depósitos intermediários, iniciais e o repositório de rejeitos radioativos de Abadia de 

Goiás exclusivo para rejeitos radioativos do acidente com Césio-137 ocorrido em Goiânia 

Goiás. Contudo, o país não dispõe de um repositório nacional de rejeitos radioativos 

(CNEN, 2018). 

Os depósitos intermediários e iniciais são de cunho temporário, sendo fundamental a 

criação de repositórios que tenham como característica o armazenamento dos rejeitos 

radioativos por um longo período de tempo e de forma definitiva.  
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A CNEN para cumprir a obrigação legal de disponibilizar o repositório para a destinação 

final dos rejeitos radioativos, em 2008, lançou o projeto do repositório de rejeitos de baixo 

e médio níveis de radiação (RBMN) (TELLO, 2013). 

O RBMN ocupará uma área de 22 ha, sendo 3,6 ha destinados à construção de 18 módulos 

para armazenamento de rejeitos radioativos e prédio administrativo e de pesquisa, com 

capacidade de 60.000,00 m³ (SILVA, 2013; TELLO, 2013). 

A Figura 1.1 apresenta o esquema do repositório, com módulo de concreto com 

capacidade de 360 contêineres de concreto, e cada contêiner tem capacidade para até 32 

tambores de 200 litros onde serão acondicionados os rejeitos radioativos (SILVA, 2013).  

 

Fonte: Tello (2013). 

Figura 1.1: Esquema do repositório. 

O projeto do RBMN é um requisito técnico para a sustentabilidade do setor nuclear no 

Brasil, mas o andamento do projeto está abaixo do previsto dado à falta de uma contínua 

e suficiente dotação financeira para o projeto, tendo como um dos motivos a sucessiva 

mudança de titulares no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

(CNEN,2018). 

1.1 Problemática 

Tambor

Contêiner  Módulo 

Alternância de camadas 

Impermeáveis e de drenagem 
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A construção de um repositório de rejeitos de baixo e médio níveis de radiação (RBMN) 

é uma obrigação legal que a CNEN tem que cumprir até o final de 2018 sob pena de pagar 

multa de R$ 50.000,00 por dia de atraso (CNEN, 2018). 

A escolha do local do RBMN é umas das questões que geram o atraso do projeto, pois a 

escolha do município envolve a aceitação da população, logística e questões geográficas 

da região. 

As distâncias entre os depósitos intermediários e iniciais do local escolhido para a 

construção do RBMN é um aspecto que deve ser levado em consideração para diminuir 

custos e acidentes com transporte de material radioativo.   

A CNEN tem a obrigação legal de repassar mensalmente no mínimo 10% da receita 

obtida com a arrecadação proveniente dos depositantes de rejeitos radioativos aos 

municípios que abrigarem depósitos iniciais, intermediários ou repositório de rejeitos 

radioativos (BRASIL, 2017). 

Além do benefício financeiro obtido por esse repasse, há também a geração de empregos 

diretos e indiretos, melhoria da infraestrutura municipal e regional, como estradas e 

hospitais e desenvolvimento de programas ambientais (CNEN, 2014 B). 

Apesar do projeto do RBMN contemplar somente um repositório, poderiam ser criados 

dois, três ou quatro RBMN para melhor atender a demanda dos depósitos iniciais e 

intermediários de rejeito radioativo, que estão distribuídos nos Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Recife, diminuindo a distância entre o RBMN e os depósitos. 

Pelo exposto, considerando que o local escolhido para a criação do RBMN deva atender 

aspectos de sustentabilidade se faz a seguinte pergunta: 

Dentre quatro possíveis alternativas no Brasil, qual configuração de cadeia reversa 

(implementação de um, dois, três ou quatro repositórios) é mais sustentável, voltada à 

destinação adequada de rejeitos radioativos de baixa e média atividade? 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

Este trabalho tem o objetivo apresentar um procedimento gerencial para determinar a 

configuração de cadeia logística reversa mais sustentável, voltada à destinação adequada 

de rejeitos radioativos de baixa e média atividade, dentre quatro possíveis alternativas no 

Brasil (implementação de um, dois, três ou quatro repositórios). 
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São apresentados como objetivos específicos: 

1. Mapear a cadeia de logística reversa dos depósitos iniciais e intermediários de 

rejeitos radioativo; 

2. Levantar as informações necessárias para a análise dos processos de destinação 

do rejeito radiativo de baixa e média atividade; 

3. Identificar os critérios a serem considerados no estudo, segundo aspectos sociais, 

ambientais e econômicos, para avaliar as alternativas propostas; 

4. Apresentar contribuição teórica para estudos relacionados à disposição final de 

rejeito radioativo. 

 

1.3 Justificativa 

A CNEN tem a obrigação legal de construir um repositório de rejeitos radioativos de 

média e baixa atividade radioativa (RBMN) até o ano de 2018, sendo obrigada a pagar 

multa de R$ 50.000,00 a partir de primeiro de Janeiro de 2019 para cada dia que o RBMN 

não estiver em funcionamento.  

Rejeitos radioativos que não forem recolhidos para depósitos de rejeitos radioativos são 

um perigo para a população e para o meio ambiente (CNEN, 2017). 

Configurar uma cadeia logística reversa de rejeitos radioativos de forma sustentável 

desempenha um papel importante para a diminuição dos impactos ambientais, sociais e 

econômicos desta cadeia, não só para a presente geração mas também para as futuras 

gerações. 

Foram encontrados trabalhos sobre o RBMN que abordam aspectos do projeto (TELLO, 

2013), gestão de projeto (BORSSATTO; FERNANDES, 2013), compensação financeira 

(SILVA, 2013), estimativa de custos (BRANCO, 2009) e critérios geográficos para 

construção (MOUSQUER, 2016; MARTINS, 2009), mas não foi encontrado nenhum 

trabalho que tenha como tema a configuração de cadeia logística reversa mais sustentável 

voltada à destinação adequada de rejeitos radioativos de baixa e média atividade. 

A importância deste trabalho está na originalidade quanto a abordagem do tema e na 

criação de procedimento gerencial para a avaliação da configuração da cadeia logística 

reversa dos rejeitos radioativos de baixa e média atividade mais sustentável, e podendo 

ser adaptado para a avaliação de outras configurações de cadeias logística reversa. 
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1.4 Delimitação da pesquisa 

Este trabalho estará delimitado na avaliação da cadeia logística reversa do RBMN com 

base em critérios de sustentabilidade escolhido por especialistas da área nuclear, criando 

quatro alternativas, levando em consideração a disposição final feita pelos depósitos 

iniciais e intermediários. 

1.5 Estrutura da pesquisa 

Este trabalho foi dividido em seções e está estruturado em seis Capítulos. 

O Capítulo 1 - Introdução contém texto introdutório sobre o tema de pesquisa, 

problemática, justificativa, delimitação da pesquisa e estrutura da pesquisa. O Capítulo 2 

- Aspectos gerais sobre rejeitos radioativos - tem por finalidade evidenciar os principais 

conceitos sobre o assunto e as características do transporte de rejeitos radioativos no 

Brasil. 

O Capítulo 3 - Análise de desempenho e sustentabilidade - apresenta conceito sobre 

sustentabilidade, indicadores de desempenho de sustentabilidade, medidas de 

desempenho de sustentabilidade, logística reversa e levantamento de indicadores e 

medidas de desempenho de sustentabilidade referentes ao armazenamento e transporte de 

rejeito radioativo. 

O Capítulo 4 - Procedimento para avaliação de desempenho de alternativas de rede 

logística para a destinação de rejeitos nucleares de baixa e média atividade - apresenta 

um procedimento gerencial para a avaliação de alternativas de configuração de cadeia 

logística reversa dos rejeitos radioativos a partir de critérios de sustentabilidade.  

O Capítulo 5 - Aplicação do procedimento proposto - abordará a clusterização para a 

formatação da cadeia logística reversa, além de abordar o cálculo dos indicadores de 

sustentabilidade escolhidos por especialistas. Também será aplicado o método AHP de 

apoio a decisão, de modo a melhor analisar os resultados obtidos. 

Por fim, o Capítulo 6 - Considerações finais - tem o intuito de verificar se os objetivos 

propostos neste trabalho foram alcançados e apresentar as limitações do estudo e 

sugestões para novos trabalhos. 
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2 ASPECTOS GERAIS SOBRE REJEITOS RADIOATIVOS 

 

Os rejeitos radioativos são oriundos das mais diversas atividades, demandando uma 

especial atenção, não só no seu armazenamento, mas também no seu transporte. 

2.1 Rejeitos radioativos 

Um dos grandes desafios para as empresas na atualidade é a gestão dos seus rejeitos e 

resíduos gerados no processo de fabricação de seus produtos, uma vez que se não houver 

nenhum tipo de tratamento, estes quando liberados podem provocar algum tipo de dano 

ao ecossistema. Impedir a geração de rejeitos proibindo a produção ou o consumo de 

determinados produtos, por exemplo, é uma alternativa quase sempre difícil de ser 

implementada, conduzindo a outros tipos de problemas: pobreza, desemprego e 

deslocamento da produção para outras regiões (VALLE, 2002). 

Desta forma, opta-se pelo tratamento dos resíduos da cadeia produtiva, mas em alguns 

casos, o tratamento não é possível e não há outra possibilidade senão o cumprimento da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010. De acordo 

com a legislação, rejeitos são resíduos sólidos que depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e de recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada. 

Contudo, quando os rejeitos são oriundos de uma atividade que envolva material 

radioativo, além dos cuidados ambientais, também devem ser observadas as normas da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que de acordo com a lei n° 10.308 de 

20  de Novembro  de 2001, tem a responsabilidade pelo licenciamento dos depósitos de 

rejeito radioativo, autorização de transporte, manuseio, fiscalização, disponibilização de 

repositório final de rejeitos radioativo, dentre outras atribuições. 

Os rejeitos radioativos têm características radiológicas que os tornam particularmente 

perigosos, pois a radiação é normalmente imperceptível se tornando um perigo invisível, 

expondo as pessoas e o meio ambiente ao dano radiológico sem que nenhuma contra 

medida seja tomada (AAGE, 2003). 

No Brasil, a tecnologia nuclear é utilizada na geração de energia em reatores nucleares de 

potência, pesquisa em reatores nucleares de pesquisa, produção de radiofármacos, 

medicina nuclear, indústria e agricultura. 
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Os reatores de pesquisa tem por finalidade o desenvolvimento de radiofármacos para a 

utilização na medicina nuclear e radioisótopos para a fabricação de fontes seladas que são 

utilizadas na indústria, agricultura e medicina (CNEN, 2016). 

Além da tecnologia dos reatores de pesquisa, o Brasil possui reatores de potência. A 

empresa Eletronuclear é a responsável pelas usinas termonucleares de Angra I e Angra II 

situadas no município de Angra dos Reis no Sul do Estado do Rio de Janeiro, que tem 

sua utilização na geração de energia elétrica (CNEN, 2016). 

O Brasil possui tecnologia para a fabricação do combustível nuclear que abastece Angra 

I e Angra II. Esse combustível nuclear é produzido pelas Indústrias Nucleares do Brasil 

(INB) responsável pela mineração que acontece no município de Caetité no Estado da 

Bahia até a fabricação e a montagem do combustível nuclear no município de Resende 

no Estado do Rio de Janeiro (CNEN, 2014 B). 

Na indústria, a tecnologia nuclear é utilizada em equipamentos para medir densidade e 

espessura, umidade do solo e radiografia de peças e equipamentos para a verificação da 

integridade física, fornecendo ferramentas para o aumento da produtividade e melhoria 

da qualidade dos produtos e serviços (IAEA, 2007). 

A medicina nuclear tem desenvolvido ao longo dos anos várias técnicas utilizando 

tecnologia nuclear para tratamento e diagnóstico, visando diminuir a taxa de dose efetiva 

recebida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.  

A Figura 2.1 apresenta uma máquina de teleterapia de múltiplos feixes (gama knife), 

utilizada no tratamento do câncer em sessões de radioterapia emitindo radiação ionizante 

para a destruição de células cancerosas (IAEA, 2007). 

 

Fonte: IAEA, 2007. 

Figura 2.1: Maquina de teleterapia de múltiplos feixes. 
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A agricultura também utiliza equipamentos com tecnologia nuclear em várias etapas da 

sua produção. Um destes equipamentos é o irradiador gama que tem por finalidade a 

esterilização e a eliminação de agentes patogênicos, que podem ser utilizados em 

sementes e no produto amadurecido, atendendo às normas sanitárias de maior rigor de 

alguns países, aumentando o mercado e o valor agregado do produto para a exportação 

(IAEA, 2017). 

Contudo, todas estas atividades geram rejeitos radioativos que necessitam um cuidado 

especial por se tratar de material que pode causar dano radiológico e tóxico às pessoas e 

ao meio ambiente (CNEN, 2014 A). Um exemplo de dano radiológico e tóxico aconteceu 

no caso do acidente na cidade de Goiânia no Estado de Goiás em 1987. Uma clínica 

desativada continha um aparelho médico de radioterapia contendo Césio-137. Este foi 

aberto por dois jovens que levaram o material radioativo sem nenhum tipo de cuidado 

para ser vendido como sucata (OKUNO, 2013). 

Para maior entendimento sobre os rejeitos radioativos, apresenta-se a classificação destes 

conforme Norma CNEN NN 8.01: 

Art. 3º Os rejeitos são classificados segundo seus níveis e natureza da radiação, 

bem como suas meias-vidas: 

I - Classe 0: Rejeitos Isentos (RI): rejeitos contendo radionuclídeos com 

valores de atividade ou de concentração de atividade, em massa ou volume, 

inferiores ou iguais aos respectivos níveis de dispensa estabelecidos nos 

Anexos II e VI; 

II - Classe 1: Rejeitos de Meia-Vida Muito Curta (RVMC): rejeitos com meia-

vida inferior ou da ordem de 100 dias, com níveis de atividade ou de 

concentração em atividade superiores aos respectivos níveis de dispensa; 

III - Classe 2: Rejeitos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN): rejeitos 

com meia-vida superior a dos rejeitos da Classe 1, com níveis de atividade ou 

de concentração em atividade superiores aos níveis de dispensa estabelecidos 

nos Anexos II e VI, bem como com potência térmica inferior a 2 kW/m3; 

IV - Classe 2.1: Meia-Vida Curta (RBMN-VC): rejeitos de baixo e médio 

níveis de radiação contendo emissores beta/gama, com meia-vida inferior ou 

da ordem de 30 anos e com concentração de radionuclídeos emissores alfa de 

meia-vida longa limitada em 3700 kBq/kg em volumes individuais e com um 

valor médio de 370 kBq/kg para o conjunto de volumes; 

V - Classe 2.2: Rejeitos Contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RN): 

rejeitos de extração e exploração de petróleo, contendo radionuclídeos das 



9 
 

séries do urânio e tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos 

níveis de dispensa estabelecidos no Anexo VI desta Norma; 

VI - Classe 2.3: Rejeitos contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RN): 

rejeitos contendo matérias primas minerais, naturais ou industrializadas, com 

radionuclídeos das séries do urânio e do tório em concentrações de atividade 

ou atividades acima dos níveis de dispensa estabelecidos no Anexo VI desta 

Norma; 

VII - Classe 2.4: Rejeitos de Meia-Vida Longa (RBMN-VL): rejeitos não 

enquadrados nas Classes 2.2 e 2.3, com concentrações de radionuclídeos de 

meia-vida longa que excedem as limitações para classificação como rejeitos de 

meia-vida curta; e 

VIII - Classe 3: Rejeitos de Alto Nível de Radiação (RAN): rejeitos com 

potência térmica superior a 2kW/m3 e com concentrações de radionuclídeos 

de meia-vida longa que excedam as limitações para a classificação como 

rejeitos de meia-vida curta (CNEN, 2014 A, p. 2). 

Este trabalho está delimitado aos rejeitos radioativos da classe 2. A Tabela 2.1 apresenta 

a quantidade de rejeitos radioativos de baixa e média atividade recolhidos pela CNEN de 

2003 até 2016 em metros cúbicos (CNEN, 2017). 

Tabela 2.1: Quantidade de rejeitos radioativos recolhidos pela CNEN. 

Ano Rejeitos recolhidos (m3) 

2003 35,00 

2004 54,00 

2005 54,00 

2006 60,00 

2007 31,60 

2008 37,00 

2009 15,00 

2010 53,00 

2011 30,00 

2012 342,00 

2013 27,00 

2014 30,00 

2015 19,00 

2016 21,84 
Fonte: CNEN, 2017. 

Para evitar que acidentes aconteçam, é necessário que os rejeitos radioativos ou fontes 

radioativas fora de uso sejam tratadas e armazenadas em depósitos autorizados pela 

CNEN. 

Os locais para armazenamento seguro dos rejeitos radioativos são divididos em três tipos: 
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• Depósito inicial: Depósito que é próximo ao gerador do rejeito radioativo e de sua 

responsabilidade, ficando os rejeitos armazenados aguardando a disposição final. 

• Depósito intermediário: Tem como característica receber os rejeitos dos pequenos 

geradores como indústria, medicina, etc., onde ficam armazenados até a 

disposição final, e é de responsabilidade da CNEN. 

• Repositório final: Depósito que recebe os rejeitos radioativos dos depósitos 

iniciais, intermediários e geradores de rejeito, onde ficam armazenados para a 

disposição final em caráter definitivo. 

Para o recolhimento do rejeito radioativo, a CNEN tem à disposição os depósitos 

intermediários do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) na cidade de São 

Paulo, Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) na cidade do Rio de Janeiro , Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) na cidade de Belo Horizonte, Centro 

Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) na cidade do Recife e o 

depósito final de Abadia de Goiás exclusivo para rejeitos do acidente de Goiânia (CNEN, 

2017). 

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) possui depósito inicial para armazenamento dos 

rejeitos radioativos de baixa atividade, oriundos do processo de fabricação do 

combustível nuclear (INB, 2017). 

A Eletronuclear possui depósito inicial de rejeitos de baixa e média atividade para os 

rejeitos radioativos gerados no processo de geração de energia elétrica, e os combustíveis 

nucleares irradiados que perderam a sua eficiência energética são armazenados em 

piscinas dentro do reator. 

A tecnologia nuclear está presente desde a produção de energia elétrica até tratamentos e 

diagnósticos médicos, mas por ser composta de material que causa dano ao ser humano e 

ao meio ambiente é necessário atenção, responsabilidade e cuidado não só na sua 

utilização, mas também no seu descarte ou destinação final. 

2.2 Transporte de material radioativo 

Cargas perigosas para o transporte terrestre são definidas como substâncias que estão 

alocadas em nove classes de acordo com o risco ou o mais sério dos riscos que apresenta. 

Estas classes são regulamentas pela resolução Nº 420 da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), conforme Tabela 2.2 (ANTT, 2004). 
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Tabela 2.2: Classes de produtos perigosos. 

Classe Tipo 

1 Explosivos 

2 Gases 

3 Líquidos inflamáveis 

4 Sólidos inflamáveis 

5 Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos 

6 Substâncias tóxicas e substâncias infectantes 

7 Material radioativo 

8 Substâncias corrosivas 

9 Substâncias e artigos perigosos diversos 

Fonte: ANTT, 2004. 

Algumas dessas classes são subdivididas em subclasses, como a classe 7 de materiais 

radioativos que tem como critério dessas subclasses a avaliação de riscos subsidiários, 

levando em consideração o conhecimento da natureza e propriedades do material 

conforme Tabela 2.3 (IBAMA, 2013). 

Tabela 2.3: Classificação de Materiais Radioativos. 

Classe Subclasse Tipo 

7 

70 Material Radioativo sem risco subsidiário 

72 Gás radioativo 

723 Gás radioativo, inflamável 

73 Liquido radioativo, inflamável (PFg até 60,5°C) 

74 Sólido radioativo, inflamável 

75 Material radioativo, oxidante 

76 Material radioativo, tóxico 

78 Material radioativo, corrosivo 

Fonte: IBAMA, 2013. 

Para o transporte de materiais radioativos, é necessário que se cumpra, além da resolução 

Nº 420 da ANTT, as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) CNEN 

NE 5.0.1, CNEN NE 5.02 e nota técnica conjunta IBAMA-CNEN (CNEN, 1988) 

(IBAMA, 2013). 

O IBAMA tem a competência de avaliar riscos subsidiários ou secundários do transporte 

de materiais radioativos como riscos toxicológicos, explosividade, combustão 

espontânea, pirofóricos, oxidantes, reatividade e corrosividade, complementando também 
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as ações de controle já realizadas pela CNEN com um foco na avaliação e aplicação dos 

Planos de Resposta as Emergências Ambientais (IBAMA, 2013). 

A CNEN é o órgão que tem a competência de certificação de volumes utilizados para o 

transporte de material radioativo, controle de eventual exposição de pessoas e do meio 

ambiente à radiação ionizante e regulação das demais ações relativas aos aspectos 

radiológicos da atividade de transporte de materiais radioativos pelos modos aéreo, 

terrestres e hidroviários, e a implementação das recomendações de transporte publicadas 

pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) (CNEN, 1988; IBAMA, 2013). 

Os diversos materiais radioativos são identificados de acordo com o número da 

Organização das Nações Unidas (Número ONU) visando à padronização de identificação 

do material radioativo para o transporte no Brasil e no exterior conforme Anexo I Tabela 

1.   

Para a devida alocação do material radioativo para o transporte, existe uma variedade de 

embalados de acordo com o tipo e a atividade do material, tendo como parâmetros 

resistência, blindagem e contenção, divididos em quatro tipos primários: 

• Embalado Exceptivo – para material radioativo em pequenas quantidades com 

uma embalagem comercial ou industrial comum e atividade limitada pela norma 

CNEN NE 5.01. 

• Embalado Industrial – é formado por embalagem reforçada do tipo industrial 

contendo material de baixa atividade específica (BAE), ou objetos contaminados 

na superfície (OCS) e limitações de atividade em conformidade com a norma 

CNEN NE 5.01. 

•  Embalado Tipo A – A embalagem é projetada para atender limitações adicionais 

do material radioativo, atender níveis de retenção, integridade, contenção e 

blindagem em conformidade com a norma CNE NE 5.01. 

• Embalado Tipo B – sua embalagem é desenvolvida para suportar acidentes de 

transporte, mantendo os níveis de contenção, integridade, retenção e blindagem 

de acordo com a norma CNEN NE 5.01. 

Faz-se necessário também informar de forma clara se o embalado tem material físsil, que 

são materiais que apresentam capacidade de manter a reação de fissão dos núcleos de seus 
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átomos, liberando raios e partículas radioativas com o propósito de estabilização atômica 

(CNEN,1988; MARTINS, 2002; TAUHATA, 2014). 

Nos veículos rodoviários com carrocerias sem paredes, as placas de aviso podem ser 

afixadas de forma visível nos embalados contendo material radioativo (CNEN, 1988). 

As placas de aviso e os rótulos devem ser colocados no meio de transporte para 

identificação não só do material radioativo e suas propriedades, mas também para outras 

possíveis propriedades perigosas, atendendo as regulamentações para o transporte de 

produtos perigosos no Brasil e nos países envolvidos no percurso. 

As placas de aviso são divididas em 3 categorias de placas, começando pela placa I 

Branca de menor risco, II amarela risco intermediário e III amarela com o maior risco 

radiológico conforme Figura 2.2. 

 

Fonte: CNEN, 1988. 
Figura 2.2: Placas de aviso de material radioativo. 

Para a definição da rotulação do transporte, controle de exposição à radiação e 

criticalidade, limites de conteúdo radioativo e quantidade de embalados permitidos em 

um meio de transporte, é utilizado o Índice de Transporte (IT) que é um número designado 

ao embalado com material radioativo ou pacote (CNEN, 1988). 

O IT é calculado obtendo o valor do nível de radiação máxima do embalado ou pacote a 

um metro da superfície externa em mSv/h e multiplicado por 100, os valores obtidos são 

arredondados para a casa decimal superior mais próxima (ex.: 1,13 passa a ser 1,2), mas 

quando os valores são inferiores a 0,05 são considerados iguais a zero (CNEN, 1988) 

conforme Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4: Índice de Transporte. 

Índice de 

Transporte 

Nível de radiação máxima (NRM) em qualquer 

ponto da superfície externa (mSv/h) 
Categoria 

IT = 0 NRM <= 0,005 I - Branca 

0 < IT <= 1 0,005 < NRM <= 0,5 II - Amarela 

1 < IT <= 10 0,5 < NRM <= 2 III - Amarela 

IT > 10 2 < NRM <= 10 
III - Amarela e sob uso 

exclusivo 

Fonte CNEN, 1988. 

A escolha da rota para o transporte do material radioativo é de suma importância e deve 

levar em consideração riscos de prováveis acidentes radiológicos ou não, e no caso de um 

eventual acidente durante o transporte devem ser executadas medidas de emergência 

aprovadas pela CNEN, visando à proteção da saúde humana, bens e o meio ambiente 

(CNEN, 1988). 

Durante o transporte, devem ser implementadas medidas visando o controle da exposição 

à radiação para os trabalhadores ocupacionalmente expostos por meio de monitoração 

individual e de área, de supervisão médica e distância adequada do material radioativo. 

Bem como cumprir os requisitos e controles para embalados, modos e meios de transporte 

com especial atenção à contaminação, vazamentos, exposição à radiação e possibilidade 

de criticalidade nuclear. 

No entanto, mesmo atentando para todas as medidas de segurança e proteção radiológica, 

existe a necessidade de ações que promovam avaliação e controle de impactos negativos 

que influenciam em fatores funcionais, estruturais e comerciais do transporte rodoviário 

de carga (PIECYK e MCKINNON, 2010). 

Segundo Campos (2006), os impactos negativos do transporte rodoviário de cargas são 

de natureza ambiental na emissão de gases de efeito estufa e outros poluentes, social com 

a exposição da população a estes poluentes e econômica através dos custos de 

investimento e custos referentes ao transporte.  
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Para Junior et al. (2012), a abrangência destes impactos negativos é proporcional a 

importância do setor na economia, que no Brasil de 1990 à 2010 teve um aumento na 

frota de veículos automotores de 18 para 64 milhões. 

Desta forma, se faz necessária não só a atenção aos riscos primários do transporte, mas 

também aos impactos negativos, para a adoção de práticas que intentem um transporte 

rodoviário de cargas sustentável nas dimensões social, ambiental e econômica (TOB-

OGU et al., 2018).  

2.3 Considerações Finais 

Este Capítulo teve como objetivo descrever e caracterizar os rejeitos radioativos de baixa 

e média atividade e o transporte de material radioativo e as normas e leis que regulam 

este transporte. 

No próximo Capítulo, serão abordados os conceitos sobre desenvolvimento sustentável e 

logística reversa, além de apresentar os indicadores de sustentabilidade para transporte de 

rejeitos radioativos no Brasil 
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3 ANÁLISE DE DESEMPENHO E SUSTENTABILIDADE 

 

O estudo da sustentabilidade e cadeias logísticas apresentam interações cada vez mais 

próximas, necessitando de indicadores de desempenho para mensuração e interpretação 

destas interações (LINTON et al., 2007). 

3.1 Sustentabilidade e logística reversa 

Muitas empresas no contexto atual se preocupam com a sustentabilidade sendo 

encontrada na declaração de valores e missão da empresa, no desenvolvimento de 

produtos com selo sustentável, no atendimento de leis e regulamentações governamentais 

e exigências do consumidor por um produto que agregue estes valores (CRUZ, 2008). 

A sustentabilidade é composta por ações que promovam o desenvolvimento humano na 

presente geração e nas gerações futuras (BRASIL, 2013). 

Para acompanhar o desenvolvimento sustentável do Brasil, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) segue o marco ordenador de 2001 revisado em 2007 da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que organiza as dimensões de sustentabilidade 

em social, ambiental, econômica e institucional (IBGE, 2018). 

Para Melo e Martins (2007), a sustentabilidade tem dimensões social, cultural, ecológica, 

ambiental, territorial, econômica, política nacional e política internacional. No entanto, 

para Bossel (1999), a sustentabilidade abrange as dimensões ambiental, material, 

ecológica, social, econômica, legal, cultural, política e psicológica. 

Sarkis (2010), Sudarto et al.(2017) e Linton et al. (2007) afirmam que se pode optar por 

uma abordagem sintética utilizando somente as dimensões ambiental, social e econômica 

formando o tripé da sustentabilidade. A dimensão ambiental visa à estabilidade do meio 

ambiente e visa minimizar o desperdício dos recursos naturais (SARKIS, 2010; BOSSEL, 

1999). 

Objetivando a equidade dos elementos da sociedade, a dimensão social representa a 

necessidade humana de qualidade de vida e justiça social. Já a dimensão econômica é 

caracterizada pela eficiência na utilização dos processos de produção e padrões de 

consumo sustentável (SARKIS, 2010; BOSSEL, 1999). Por abordar questões importantes 

para o desenvolvimento humano, o tema sustentabilidade tem sido alvo de pesquisa, o 

que pode ser observado em bases de dados científicas e acadêmicas. 
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Assim, realizou-se levantamento de publicações nas bases de dados científica Scopus, 

ScienceDirect e Web of Science, que segundo Oliveira e Gracio (2011), Lopes et al. 

(2012) e Vaz et al. (2012) são as principais bases de dados científicas. O tema 

sustentabilidade foi pesquisado utilizando a palavra-chave sustainability, onde na base de 

dados científica Scopus foram encontradas 164.152 publicações, na base de dados 

científica ScienceDirect 122.683 publicações e na base de dados científica Web of Science 

113.095 publicações. 

Ao refinar a pesquisa dos resultados das três bases de dados, que apresentam publicações 

de 1970 até 2018, e acrescentando as palavras-chaves sustainability waste, sustainability 

transport waste, sustainability nuclear waste, sustainability reverse logistic, 

sustainability radioactive waste e sustainability transport radioactive waste, pode ser 

observada a distribuição por palavra-chave apresentada por meio da Figura 3.1 e a 

distribuição temporal da palavra-chave sustainability apresentada na Figura 3.2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.1: Publicações por palavra chave. 

A Figura 3.2 apresenta o número de publicações por palavra-chave onde as palavras-
chaves relacionadas a rejeitos radioativos são as que tem menor número de publicações. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.2: Publicações por ano sobre sustentabilidade. 

O comportamento ascendente do tema nas três bases de dados apresentados na Figura 3.2 

demonstra a importância que é dada ao estudo da sustentabilidade ao longo do tempo. 

Na Figura 3.3, são apresentadas as publicações sobre sustentabilidade e rejeitos 

radioativos com a primeira publicação sobre o tema em 1981, e que a partir da década de 

2000 apresentam uma tendência de crescimento. 

 

 

Fonte Elaboração própria. 

Figura 3.3: Publicações por ano sobre sustentabilidade e rejeito radiativo. 
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Além dos resultados encontrados com as palavras-chaves já citadas também, pode ser 

observado temas abordados por estas publicações como environmental Science com 

96.762 publicações, social sciences com 61.764 publicações, economics com 27.767 

publicações, decision science com 7.647 publicações, analytic hierarchy process com 

5.888 sendo 64 publicações relacionados com o tema radioactive waste e reverse logistic 

com 3.136 contendo 29 publicações com o tema radioactive waste. 

Uma das abordagens do tema sustentabilidade nas empresas são os rejeitos e resíduos 

gerados pelos meios de produção com foco inicial na diminuição dos custos oriundos do 

desperdício de matéria prima. Com a criação de leis ambientais e mudanças sociais, as 

empresas adicionaram questões ambientais e sociais referentes ao controle na emissão e 

descarte dos rejeitos e resíduos (SARKIS, 2011; BAI e SARKIS 2018). 

Linton et al. (2007) ressalta que o sucesso da disposição de um produto ao final de sua 

vida útil está conectado a ações em estágios anteriores desde o projeto inicial do produto, 

influenciando na reutilização, remanufatura, reciclagem e descarte. A logística reversa é 

utilizada para que possam ser alcançados os objetivos de diminuição e descarte dos 

rejeitos e resíduos de forma adequada. 

Segundo Rogers e Tibben-Lemke (1999), é definido como logística reversa o caminho de 

um produto do ponto de consumo até a sua origem, com o objetivo de recapturar o valor 

ou descarte adequado, planejando, implementando e controlando o fluxo eficiente do 

produto e informações relacionadas, para atender às necessidades do cliente. A Figura 3.4 

apresenta o fluxograma da logística reversa da tecnologia nuclear nas suas diversas 

utilizações. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.4: Logística reversa da tecnologia nuclear. 

Na Figura 3.4, a logística reversa tem como ponto de consumo o gerador de rejeito ou 

resíduo radioativo, que deverá fazer o descarte adequado de acordo com a legislação 

vigente para o armazenamento temporário. O rejeito ou resíduo radioativo quando está na 

etapa de armazenamento temporário poderá ser reaproveitado (resíduo), diminuindo a 

quantidade de rejeito e recapturando parte do seu valor ou ir para o armazenamento 

permanente (rejeito) sendo feito o descarte ambientalmente adequado em sua disposição 

final. 

No caso das empresas que utilizam tecnologia nuclear, a logística reversa é de suma 

importância para o descarte adequado dos rejeitos radioativos que têm características 

radiológicas tornando-os particularmente perigosos, evitando a exposição das pessoas e 

do meio ambiente ao dano radiológico (AAGE, 2003). 

As ações sustentáveis tanto na produção quanto no consumo estão se tornando 

amplamente aceitas, mas a complexidade dos sistemas de produção e de consumo se 

apresenta como uma restrição. Essa restrição precisa ser reprojetada para satisfazer todos 

os requisitos de maneira mais sustentável (AZAPAGIC et al., 2016). 

3.2 Medidas e indicadores de sustentabilidade 

Com a degradação das condições ambientais em diversas partes do mundo, o 

desenvolvimento sustentável tornou-se um tema amplamente conhecido da sociedade. 

Mas para que se tenha certeza que os objetivos de sustentabilidade estão sendo 
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alcançados, é necessária a utilização de indicadores e de medidas de desempenho para a 

mensuração das diversas dimensões da sustentabilidade (BOSSEL, 1999). 

As medidas e métricas de desempenho são os dados primários, sendo a informação de 

uma única variável de desempenho, que podem variar de um período de tempo ou 

sequências de valores (PAREKH et al., 2015). 

Os indicadores de desempenho são formados por conjuntos de informações de variáveis 

de desempenho, simplificando e facilitando de forma científica o entendimento de 

fenômenos de uma determinada dimensão da sustentabilidade (HAMMOND, 1995). 

As dimensões da sustentabilidade são subdivididas em atributos que visam agrupar os 

indicadores com informações semelhantes e complementares para o entendimento de 

determinado fenômeno da sustentabilidade (GREENE e TONJES, 2014).  

As dimensões, atributos, indicadores, medidas e métricas mensuram de forma hierárquica 

as informações sobre o desenvolvimento sustentável permitindo o acompanhamento dos 

resultados obtidos das diversas ações e iniciativas conforme apresentado na Figura 3.5. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.5: Hierarquia de mensuração da informação. 
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Os indicadores de sustentabilidade devem refletir os sistemas que moldam o 

desenvolvimento sustentável de forma abrangente e compacta, com o menor número 

possível de indicadores, mas não menor que o necessário (BOSSEL, 1999). 

Segundo Cunha (2017), os atributos podem ter diferentes interpretações na literatura 

sendo necessário o conhecimento do viés adotado para a escolha dos atributos e 

indicadores utilizados no estudo. A Tabela 3.1 apresenta os indicadores de 

sustentabilidade para o transporte e o armazenamento de rejeitos radioativos no Brasil. 

No Brasil, o IBGE acompanha a evolução do desenvolvimento sustentável, podendo ser 

separados indicadores de sustentabilidade nas dimensões ambiental, social e econômica, 

formando o tripé da sustentabilidade conforme Anexo II Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3. 
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Tabela 3.1: Indicadores de sustentabilidade para transporte de rejeitos radioativos no Brasil. 

Dimensão Atributo Indicador Medida Unidade 

Ambiental Poluição do ar por Gases 
de Efeito Estufa Emissão de dióxido de carbono (CO2) 

Emissão de CO2/Frequência                                                  
Emissão de CO2/Capacidade de processamento                         
Emissão de CO2/Período de tempo 

Kg/Hz  Kg/m³  Kg/mês 

  Emissão de óxido nitroso (N2O) Emissão de N2O/Frequência                              
Emissão de N2O/Capacidade de processamento                               
Emissão de N2O/Período de tempo 

Kg/Hz        Kg/m³       
Kg/mês 

  Emissão de gás metano (CH4) Emissão de CH4/Frequência                               
Emissão de CH4/Capacidade de processamento                                
Emissão de CH4/Período de tempo 

Kg/Hz        Kg/m³       
Kg/mês 

   Volume de dióxido de carbono (CO2) 
emitidos por transportes Emissão de CO2/Distância percorrida Kg/Km 

 Impacto direto Número de localidades impactadas Número de localidades impactadas Unidade 

  Área desmatada Área desmatada M² 

 

Poluentes Locais Emissão de NOx 

Emissão de NOx/Frequência                                 
Emissão de NOx/Capacidade de processamento                               
Emissão de NOx/Período de tempo                 
Emissão de Nox/Distância percorrida 

Kg/Hz        Kg/m³       
Kg/mês         Kg/Km 

 

 Emissão de NMHC 

Emissão de NMHC/Frequência                                 
Emissão de NMHC/Capacidade de processamento                               
Emissão de NMHC/Período de tempo                 
Emissão de NMHC/Distância percorrida 

Kg/Hz        Kg/m³       
Kg/mês         Kg/Km 

 

 Emissão de CO 

Emissão de CO/Frequência                                 
Emissão de CO/Capacidade de processamento                               
Emissão de CO/Período de tempo                 
Emissão de CO/Distância percorrida 

Kg/Hz        Kg/m³       
Kg/mês         Kg/Km 

 

  Emissão de MP 

Emissão de MP/Frequência                                 
Emissão de MP/Capacidade de processamento                               
Emissão de MP/Período de tempo                 
Emissão de MP/Distância percorrida 

Kg/Hz        Kg/m³       
Kg/mês         Kg/Km 

 Energia Consumo de energia Consumo de energia/Volume de demanda MJ/m3 
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Dimensão Atributo Indicador Medida Unidade 

  Consumo de energia/Período de tempo MJ/mês 
   Consumo de energia/Distância percorrida MJ/Km 
Social 

Empregabilidade Geração de empregos 
Geração de Empregos / Período de tempo       
Geração de Empregos/Volume de serviços 

Qtd/mês      Qtd/vol 

Social Trabalho e rendimento Taxa de desocupação Taxa de desocupação, na semana de referência, 
das pessoas de 14 anos ou mais de idade, por 
grupo de idade - Brasil 

Percentual 

  Taxa de desocupação, na semana de referência, 
das pessoas de 14 anos ou mais de idade - Brasil, 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Municípios das Capitais 

Percentual 

    Taxa de desocupação, na semana de referência, 
das pessoas de 14 anos ou mais de idade - 
Regiões Metropolitanas 

Percentual 

Econômico Receita Receita adquirida com a operação Receita da operação/Período de tempo R$/mês 

 Custo Construção Valor construção  Valor gasto na construção do empreendimento R$ 

 Custo Transporte Total custo da frota Custos fixos e variáveis da frota R$/Km 

 Padrões de produção e 
consumo 

Rejeitos radioativos: geração e 
armazenamento: 

Produção de rejeitos radioativos de baixo e médio 
níveis de atividade nas usinas de Angra I e Angra 
II 

Metros cúbicos 

  Produção de rejeitos radioativos de baixo e médio 
níveis de atividade e Produção e Armazenamento 
de combustível nuclear já utilizado, em 31/12 nas 
usinas de Angra I e Angra II 

Metros cúbicos 

  Número e Atividade total dos rejeitos radioativos 
de fontes diversas armazenados nos depósitos 
intermediários dos Institutos da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear - CNEN 

Unidades e bequerel 

  Número de pára-raios, fitas e detetores radioativos 
armazenados nos depósitos intermediários dos 
Institutos da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear - CNEN 

Unidades 
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Dimensão Atributo Indicador Medida Unidade 

  Volume e Atividade de subprodutos industriais e 
rejeitos radioativos, de origens diversas, 
armazenados em depósitos temporários e 
definitivos, segundo o tipo de depósito 

Metros cúbicos e bequerel 

    Número de instalações radioativas por área de 
atividade 

Unidades 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2018 e Cunha, 2017. 
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Estes indicadores tem a função de descrever o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Podendo ser aplicados em sua totalidade ou parcialmente para a análise de 

sustentabilidade de Estados, Municípios, Instituições e Empreendimentos, traçando um 

panorama real e abrangente. 

Bossel (1999) ainda ressalta que a interpretação dos conceitos de sustentabilidade molda 

a escolha dos indicadores refletindo os pontos de vista das partes interessadas, podendo 

ainda permitir verificar a viabilidade e sustentabilidade das presentes ações e caminhos 

alternativos. 

3.3 Considerações Finais 

Este Capítulo teve como objetivo apresentar o conceito de desenvolvimento sustentável 

e logística reversa, as dimensões, indicadores e medidas de sustentabilidade e também 

um levantamento de indicadores e medidas de sustentabilidade adaptadas para o contexto 

brasileiro. 

No próximo Capítulo, será apresentado o procedimento proposto para a avaliação de 

desempenho de alternativas de rede logística para a destinação de rejeitos nucleares de 

baixa e média atividade. 
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4 PROCEDIMENTO PROPOSTO 

 

Com o passar do tempo, novas técnicas de pesquisa têm surgido ampliando as 

possibilidades e escolhas. Dentro deste contexto, o pesquisador necessita de uma estrutura 

bem definida do projeto de pesquisa para que o oriente em todas as etapas da pesquisa, 

permitindo o desenvolvimento ou uso de teorias, coleta de dados e procedimentos de 

análise (CRESWELL, 2010). 

O procedimento gerencial proposto foi dividido em três etapas, abrangendo desde a 

caracterização do objeto de estudo até as considerações finais desta pesquisa. Na Figura 

4.1, pode-se observar o procedimento gerencial proposto. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 4.1: Procedimento gerencial proposto. 
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4.1  Etapa 1: Caracterização do Objeto de Estudo 

Esta etapa tem início com o mapeamento da cadeia de suprimentos reversa dos rejeitos 

radioativos, ao identificar os elementos da cadeia e os fluxos de distribuição. Em seguida, 

deve-se delimitar do objeto de estudo (fluxos e elementos que serão considerados no 

estudo), que terá viés logístico, não considerando todas as condições da tomada de decisão 

para construção RBMN, além de determinar os critérios e as alternativas que serão 

utilizados na análise. Os critérios sustentáveis podem ser separados de acordo com os 

aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

4.1.1 Mapeamento da cadeia reversa 

Segundo ROGERS e TIBBEN-LEMKE (1999), é definido como cadeia de suprimentos 

reversa o caminho de um produto do ponto de consumo até a sua origem, com o objetivo 

de recapturar o valor ou descartar adequadamente. 

É proposto para o mapeamento da cadeia de suprimentos reversa dos rejeitos radioativos 

de baixa e média atividade identificar as empresas e instituições que geram rejeitos 

radioativos, características do rejeito radioativo, os locais de armazenamento temporários 

e definitivos, as rotas de transporte para estes locais, os modos de transporte utilizados 

bem como as normas de segurança e de regulamentação referentes a este transporte. 

A coleta destas informações poderá ser realizada a partir de pesquisa documental e 

bibliográfica e de pesquisa de campo por meio de entrevista e questionário com empresas 

envolvidas nesta cadeia e com transportadoras de materiais radioativos. 

Uma vez mapeada a cadeia de suprimentos reversa dos rejeitos radioativos é proposto a 

delimitação do objeto de estudo. 

4.1.2 Delimitação do objeto de estudo 

A delimitação do objeto de estudo visa restringir a análise da cadeia logística reversa de 

rejeitos radioativos com a origem nos depósitos iniciais e intermediários. Já o destino 

final trata-se do RBMN, com foco nos objetivos propostos no trabalho. 

4.1.3 Determinar número de alternativas 

A determinação do número de alternativas visa à redução do trajeto com origem nos 

depósitos iniciais e intermediários e com destino final no RBMN, utilizando o método de 

clusterização para identificar os locais de construção do RBMN em cada alternativa. 
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As alternativas serão propostas a partir da variação da quantidade de repositórios de 

rejeitos radioativos de baixa e média atividade (RBMN) a serem criados, podendo variar 

de 1 a N repositórios, sendo a alternativa 1 com um repositório, a alternativa 2 com 2 

repositórios até a alternativa N com N repositórios. 

4.1.4 Clusterização 

Segundo Semaan (2016), os métodos de clusterização fazem parte dos métodos 

multivariados de análise de dados que tem por finalidade organizar automaticamente e de 

forma não supervisionada as variáveis analisadas em agrupamentos chamados clusters. 

Cada cluster formado tem como característica a similaridade dos elementos nele contidos 

e dissimilaridade com os elementos dos outros clusters. 

Os métodos de clusterização são estabelecidos pelo algoritmo que irá especificar a forma 

pela qual os clusters serão criados, critérios de similaridade, distância entre cada cluster 

e o centroide que é centro de gravidade que representará o cluster (HRUSCHKA, 2003). 

Para a escolha do centroide, pode ser usado o método k-medoids ou o método k-means. 

O método k-medoids utiliza o elemento das variáveis analisadas mais próximo ao centro 

do cluster e que apresente menor interferência dos elementos que se situam no limite do 

cluster para ser o centroide. No método k-means, o centroide é criado pelo cálculo da 

média dos elementos das variáveis analisadas do cluster, podendo ser um elemento 

existente no cluster ou um novo elemento resultante deste cálculo (WANG, 2007).   

A clusterização das N alternativas poderá ser efetuada utilizando softwares pagos como 

o NCSS Data Analysis, Minitab, SPSS Statistics, ou gratuitos como o ADaMSoft, 

Linguagem R. e Gretl. 

O ponto onde se encontra o centroide de cada cluster formado será o local proposto de 

construção do RBMN, podendo ser no mesmo ponto de localização de um depósito inicial 

ou intermediário ou uma nova localidade selecionada na aplicação do método de 

clusterização, com viés logístico, não considerando todas as condições da tomada de 

decisão para construção do RBMN. 

4.1.5 Determinação dos critérios econômico, ambiental e social 

O próximo passo é determinar os critérios que podem ser medidas de desempenho da 

cadeia de suprimento reversa, calculadas a partir de indicadores de sustentabilidade. 
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O procedimento proposto poderá agrupar os indicadores de desempenho de 

sustentabilidade mais relevantes utilizados para calcular as medidas de desempenho da 

cadeia reversa, elencadas no Capítulo 3 deste trabalho, criando os critérios econômicos, 

ambientais e sociais. 

Para a escolha dos indicadores mais relevantes, é proposta a aplicação de questionário e 

entrevista com especialistas nas áreas de transporte de rejeitos radioativos, nuclear e 

ambiental. 

Como sugestão, o questionário da pesquisa poderá conter indicadores de desempenho de 

sustentabilidade oferecendo três opções de importância gerando valores de pontuação: 

Nenhuma importância com 0 (zero), Importância moderada com 5 (cinco) e Importância 

absoluta com 10 (dez).  

Os indicadores escolhidos serão os que apresentarem pontuação mínima igual a 10, pois 

são indicadores que foram avaliados com importância moderada por dois especialistas ou 

importância absoluta por um especialista, sendo a pontuação mais baixa aceitável. 

O questionário poderá ser aplicado por meio digital ou presencial com os especialistas. 

Concluída a aplicação e a avaliação do questionário, é proposta a entrevista com os 

especialistas para saber se concordam com os indicadores avaliados e se teriam algum 

outro indicador de desempenho de sustentabilidade que gostariam de adicionar. 

4.2  Etapa 2: Coleta de Dados 

Esta Etapa (2) tem por finalidade coletar os dados voltados a alimentar os indicadores e 

as medidas que representarão os critérios econômicos, ambientais e sociais, além de 

efetuar revisão bibliográfica e criar o referencial teórico utilizado neste estudo. 

4.2.1 Pesquisa de campo 

A realização da coleta de dados poderá ser executada por meio de pesquisa de campo ao 

aplicar questionário a transportadoras de material radioativo. 

O questionário poderá ser aplicado por e-mail a transportadoras de material radioativo, 

levantando questões sobre o tipo de veículo utilizado, número de clientes atendidos por 

transporte, restrições de segurança e legais, frequência dos transportes e tipos de materiais 

radioativos transportados. 
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4.2.2 Pesquisa bibliográfica e documental 

A pesquisa bibliográfica e documental poderá ser efetuada em bases de dados científicas, 

entidades reguladoras e órgãos governamentais, visando o conhecimento dos trabalhos 

publicados, normas que regulam sobre o tema e aquisição de informações que poderão 

ser utilizadas para alimentar os indicadores e as medidas de sustentabilidade. 

4.3  Etapa 3: Análise e Conclusões 

4.3.1 Determinar os critérios de sustentabilidade 

A Etapa (3) tem início com a determinação dos critérios formados a partir dos indicadores 

de desempenho de sustentabilidade coletados na Etapa (2) em cada N alternativa, 

formando os critérios: Econômico, Ambiental e Social. 

Nesta Etapa (3), também será estimada em cada cluster a distância dos elementos do 

cluster (depósito) até o centroide (RBMN) e do centroide até o elemento cluster (ida e 

volta) levando em consideração a capacidade de carga do veículo, a quantidade em metros 

cúbicos de rejeitos radioativos (número de viagens) do elemento do cluster e o Índice de 

Transporte de material radioativo. Em seguida será somada as distâncias calculadas dos 

clusters, formando distância total percorrida de cada alternativa N.     

A distância percorrida na alternativa N será utilizada para calcular as indicadores de 

desempenho de sustentabilidade que utilizam as unidades: Kg/Km, Mj/Km e R$/Km. 

Os dados para determinação dos indicadores de desempenho poderão ser coletados por 

meio de pesquisa bibliográfica, documental, coleta de dados em campo e entrevista com 

especialistas. 

4.3.2 Árvore de decisão do método AHP 

Em seguida, é proposto montar a árvore de decisão do Analytic Hierarchy Process (AHP) 

com os critérios e as alternativas utilizados no passo anterior e aplicação do método AHP 

que serve como uma ferramenta normalizadora dos critérios. 

Desenvolvido por Tomas L. Saaty, o AHP é um método multicritério de apoio à tomada 

de decisão, que já foi utilizado por empresas como Ford Motor Company, Xerox 

Corporation, British Airways e IBM dentre outras (SAATY, 2008). 

O método AHP faz a decomposição de um problema de forma hierárquica criando 

critérios e subcritérios, podendo comparar valores quantitativos como valor de um 

imóvel, e qualitativos como a cor do imóvel (SAATY, 1991). 
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A Figura 4.2 mostra a árvore hierárquica base do método AHP. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
Figura 4.2: Árvore de decisão AHP. 

De acordo com a árvore de decisão do método AHP, o objetivo é a parte mais alta da 

hierarquia que é a meta a ser alcançada na tomada de decisão. 

No próximo nível da árvore de decisão estão os critérios, que também podem ter 

subcritérios interligados a eles. Esses critérios e subcritérios são as características das 

decisões a serem tomadas como valor de venda, cor, custo operacional, localização, 

dentre outras características. 

Cada critério ou subcritério tem um valor de peso de julgamento que varia de 1 a 9, 

comparados par a par, de acordo com a escala numérica de Saaty, sendo: 1 - importância 

igual dos critérios; 3 - moderada importância de um critério sobre o outro; 5 - forte 

importância de um critério sobre o outro; 7 - importância muito forte de um critério sobre 

o outro; 9 - extremamente importante um critério sobre o outro e 2, 4, 6, 8 valores 

intermediários dos pesos de julgamento (BAZERMAN, 2004; SAATY, 2008). 

Na última camada da árvore hierárquica, são apresentadas as alternativas. Essas 

alternativas são as formas de alcançar o objetivo proposto, e cada alternativa é avaliada 

critério a critério, gerando um valor de prioridade, que pode ser normalizado ou idealizado 

para melhor compreensão (PERDIGÃO, 2012). 
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4.3.3 Aplicação do método AHP 

Após a criação da árvore de decisão do método AHP, é aplicado o julgamento dos pesos 

dos critérios, subcritérios e alternativas, se fazendo necessária a análise de consistência 

dos julgamentos, que tem por objetivo verificar se existe uma relação lógica aceitável dos 

julgamentos, representados pela Equação (1).  

Equação 1 

�� =
��

��
          (1) 

Em que RC é a razão de consistência; IR é o índice de consistência randômico de uma 

matriz recíproca de ordem n, com elementos não negativos, gerada randomicamente e 

determinada por Saaty, conforme Tabela 4.1; e IC é o índice de consistência representado 

pela Equação (2). 

Tabela 4.1: Matriz de Saaty. 

N Amostras Valor do índice 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 
Fonte: SAATY, 1990. 

Equação 2 

�� =
�	á��

��
          (2) 
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Em que λmáx é o maior autovalor da matriz de julgamentos, que segundo Saaty alcança 

uma condição de consistência dos julgamentos com �� ≤ 0,10 (NOGUCHI, 2000; 

SAATY, 2008). 

Uma vez verificada a consistência dos julgamentos, o método AHP é aplicado gerando 

valores de prioridade das N alternativas. Esses valores de prioridade são os resultados 

finais da aplicação do método AHP, apresentando uma análise conjunta dos critérios e o 

desempenho de cada alternativa, onde quanto maior o valor de prioridade melhor o 

desempenho. 

A aplicação do método AHP poderá ser com a totalidade dos critérios contidos na árvore 

de decisão ou flexibilizada permitindo a seleção dos critérios a serem utilizados. 

Esta flexibilização dos critérios utilizados tem por finalidade criar cenários que possam 

atender a tendências tecnológicas futuras onde alguns critérios não seriam utilizados.  

4.3.4 Análise dos resultados 

A Análise dos resultados tem por finalidade analisar os valores de prioridade gerados pelo 

método AHP, permitindo visualizar a alternativa que obteve o melhor desempenho nos 

critérios levantados, bem como as forças e as fraquezas das N alternativas em cada 

critério. 

4.3.5 Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade visa analisar o efeito da variação dos valores de julgamento 

dos critérios, gerando também uma variação no valor de prioridade das N alternativas, 

alterando o desempenho destes para o alcance do objetivo. Em suma, esta análise permite 

a visualização de como cada critério influência no resultado final e o efeito da alteração 

dos valores de julgamento.   

A implementação do método AHP e a análise de sensibilidade poderão ser realizadas por 

meio de softwares pagos como o M-AHP, Expert Choice, MakeItRational AHP Software 

ou softwares gratuitos como o Priority Estimation Tool (AHP), Super Decisions e Open 

Decision Maker. 

4.3.6 Conclusões 

No final desta Etapa (3), conclui-se o procedimento proposto visando fazer uma análise 

dos resultados obtidos na aplicação do método AHP e da análise de sensibilidade. 

4.4 Considerações finais 
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Este Capítulo teve por objetivo apresentar o procedimento gerencial proposto, que visa a 

avaliação de desempenho de alternativas de rede logística para a destinação de rejeitos 

radioativos de baixa e média atividade a partir de critérios sustentáveis com a criação de 

N alternativas. 

No próximo Capítulo, será aplicado o procedimento gerencial proposto, utilizando as 

análises, as técnicas e os métodos descritos neste capítulo para a criação do RBMN em N 

alternativas a partir de critérios sustentáveis. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

No Capítulo anterior, foi proposto um método para a avaliação de alternativas com um 

ou mais Repositórios de Rejeitos Radioativos de Baixa e Média atividade (RBMN), com 

base em critérios sustentáveis. 

Os locais para a construção desses repositórios serão escolhidos por meio do método de 

clusterização. A avaliação de sustentabilidade das alternativas será efetuada por meio de 

indicadores de desempenho nas dimensões ambiental, social e econômica. 

Os indicadores de desempenho possuem escalas de valores diferentes, dificultando a 

análise conjunta dos resultados das alternativas. Para que estes indicadores não sejam 

analisados isoladamente, é proposta a utilização do método de apoio à tomada de decisão 

Analityc Hierach Process (AHP). Os indicadores sustentáveis serão utilizados como 

critérios da árvore de decisão desse método para a análise conjunta das alternativas. Por 

fim, será efetuada a análise de sensibilidade dos resultados gerados pelo método AHP. 

5.1 Etapa (1): Caracterizar o objeto de estudo 

5.1.1 Mapeamento da cadeia reversa 

O mapeamento da cadeia reversa é o ponto inicial para a aplicação do método proposto, 

pois é, nesta etapa, que serão conhecidos os locais e as características logísticas, 

necessárias para o desenvolvimento deste trabalho. 

No Brasil, a energia nuclear é utilizada para fins pacíficos nas áreas de energia, saúde, 

indústria, comércio e pesquisa. Todas estas atividades geram rejeitos radioativos que 

precisam ter a correta destinação final (CNEN, 2017). 

A EletroNuclear responsável pelas usinas termonucleares de Angra I e II no município de 

Angra dos Reis-RJ possui depósito inicial e as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), 

empresa localizada em Resende – RJ, também possui deposito inicial de rejeito 

radioativo. O transporte dos rejeitos radioativos para os depósitos iniciais é realizado 

dentro das próprias instalações nucleares (IAEA, 2018). 

Os tipos de rejeitos radioativos gerados pela EletroNuclear e pela INB são compostos de 

plástico, madeira, metal, pano e outros materiais oriundos do processo de fabricação do 

elemento combustível e da geração de energia elétrica. 
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O Brasil possui 1.808 instalações que utilizam tecnologia nuclear para os mais diversos 

fins, localizadas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul conforme 

apresentado na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Instalações com Tecnologia Nuclear por Regiões do Brasil. 

Atividade/Região Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 
Total 
geral 

Comércio - - - 13 1 14 
Indústria 25 83 23 353 115 599 
Medicina 68 112 35 433 129 777 
Pesquisa 6 10 3 159 38 216 
Segurança pública 1 6 3 96 8 114 
Serviços 5 12 3 51 17 88 

Total geral 105 223 67 1105 308 1808 

Fonte: Elaboração própria a partir de CNEN (2018). 

Os rejeitos radioativos gerados pelas instalações com tecnologia nuclear, descritos na 

Tabela 5.1, são destinados para depósitos intermediários de rejeito radioativo. 

Os depósitos intermediários de rejeito radioativo são de responsabilidade da CNEN e têm 

por finalidade armazenar temporariamente o rejeito radioativo e estão localizados nos 

centros tecnológicos da CNEN conforme Tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Depósitos intermediários de rejeito radioativo. 

Município Estado Nome 

Belo Horizonte Minas Gerais Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) 

Recife Pernambuco Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) 

São Paulo São Paulo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 
Fonte: Elaboração própria a partir de CNEN (2017). 

O transporte dos rejeitos radioativos para os depósitos intermediários das diversas 

instalações que utilizam tecnologia nuclear é realizado individualmente para cada 

instalação, por empresas especializadas em transporte de material radioativo atendendo 

as normas da CNEN, em rodovias Federais e Estaduais com veículos utilitários leves de 

carga. 

Os tipos de rejeitos radioativos gerados pelas instalações com tecnologia nuclear são 

fontes seladas, equipamentos contaminados e outros materiais oriundos da utilização da 

tecnologia nuclear (CNEN, 2018). A Figura 5.1 apresenta o mapeamento atual da cadeia 

de logística reversa do rejeito radiativo. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.1: Cadeia de logística reversa do rejeito radioativo atual. 



40 
 

O fluxo reverso apresentado por meio da Figura 5.1 está incompleto, pois os depósitos 

iniciais e finais são de caráter provisório, faltando a etapa de destinação final que é de 

responsabilidade da CNEN. Para tal, deve ser criado o repositório final de rejeitos 

radioativos de baixa e média atividade (RBMN), finalizando o fluxo reverso dos rejeitos 

radioativos. 

5.1.2 Delimitação do objeto de estudo 

O objeto de estudo será delimitado com o intuito de determinar a alternativa de cadeia 

reversa mais sustentável para a criação do RBMN. Para tal, será avaliado o fluxo reverso 

dos rejeitos radiativos com origem nos depósitos iniciais e intermediários até o destino 

final (RBMN), com viés logístico, não considerando todas as condições da tomada de 

decisão para construção do repositório de rejeitos de baixo e médio níveis de radiação. 

Até então (ano de 2018), ressalta-se que o RBMN ainda não foi implementado pela 

CNEN. 

Assim sendo, a Figura 5.2 apresenta o fluxo reverso proposto por este trabalho e a 

delimitação do objeto de estudo.   
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.2: Delimitação do objeto de estudo.  
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5.1.3 Determinação do número de alternativas 
 

A determinação do número de alternativas tem como meta a delimitação da quantidade 

de RBMN que serão criados em cada alternativa. 

O número de alternativas que será utilizado neste estudo será quatro, pois é o número de 

estados onde estão localizados os depósitos iniciais e intermediários. 

A Alternativa 1 será composta de um RBMN, a Alternativa 2 com dois RBMN, a 

Alternativa 3 com três RBMN e a Alternativa 4 com quatro RBMN. 

5.1.4 Clusterização 

A utilização da clusterização tem por finalidade formar agrupamentos (cluster) com o 

objetivo de gerar a localização onde será construído o RBMN. O método de clusterização 

utilizado foi o método K-Means. 

Cada cluster terá um centroide que é o ponto central e será local proposto para criação do 

RBMN daquele cluster. 

A clusterização foi efetuada utilizando a latitude, longitude para a localização do grau de 

proximidade de cada localidade, e quantidade de rejeitos em metros cúbicos dos depósitos 

iniciais e intermediários para a identificação da relevância de cada depósito descrito por 

meio da Tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Dados da Clusterização. 

Local Volume de rejeitos (m3) Município UF Latitude Longitude 

IEN 54,75 Rio de Janeiro RJ -22,8655 -43,2269 

CDTN 81,20 Belo Horizonte MG -19,8718 -43,9665 

IPEN 695,4 São Paulo SP -23,564 -46,7359 

CRCN-NE 32,00 Recife PE -8,05796 -34,9479 

EletroNuclear 2333,00 Angra Dos Reis RJ -23,0072 -44,4562 

INB 36,08 Resende RJ -22,5015 -44,6998 
Fonte: Elaboração Própria baseada em IAEA, Bing (2018). 
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A Clusterização foi efetuada utilizando o software MiniTab, que é uma ferramenta 

estatística que dispõe, além do método K-Means, de outros métodos de clusterização. 

Essa ferramenta permite fácil migração dos resultados obtidos para outras plataformas de 

software, agilizando a pesquisa. 

A Tabela 5.4 apresenta o resultado da clusterização com os clusters formados e os 

centroides nas quatro Alternativas. 

Tabela 5.4: Resultado do processo de clusterização. 

Alternativa Local Município UF Cluster 

01 

IEN Rio de Janeiro RJ A 

CDTN Belo Horizonte MG A 

IPEN São Paulo SP A 

CRCN-NE Recife PE A 

EletroNuclear Angra Dos Reis RJ A 

INB Resende RJ A 

Centroide A São Domingos do Prata MG A 

02 

IEN Rio de Janeiro RJ A 

CDTN Belo Horizonte MG A 

IPEN São Paulo SP A 

CRCN-NE Recife PE A 

INB Resende RJ A 

Centroide A Coronel Fabriciano MG A 

EletroNuclear Angra Dos Reis  RJ B 

03 

IEN Rio de Janeiro RJ A 

CDTN Belo Horizonte MG A 

CRCN-NE Recife PE A 

INB Resende RJ A 

Centroide A Campanário MG A 

IPEN São Paulo SP B 

EletroNuclear Angra Dos Reis RJ C 

04 

IEN Rio de Janeiro RJ A 

INB Resende RJ A 

Centroide A Rio Claro RJ A 

IPEN São Paulo SP B 

EletroNuclear Angra Dos Reis RJ C 

CDTN Belo Horizonte MG D 

CRCN-NE Recife PE D 

Centroide D Ibirapitanga BA D 
Fonte: Elaboração Própria. 
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Os locais dos centroides não passaram por nenhuma avaliação de fatores de ecologia, 

demografia, sismologia, hidrologia, geomorfologia, geografia geologia, meteorologia e 

climatologia em conformidade com as normas da CNEN para licenciamento de 

repositório de Rejeitos radioativo, que segundo Martins (2009) tem como objetivo 

reconhecer parâmetros críticos, locais merecedores e indicar necessidades de 

procedimentos especiais. 

Os clusters e centroides gerados na clusterização foram criados com viés logístico, não 

considerando todas as condições da tomada de decisão para construção do RBMN. 

A Figura 5.3 apresenta o resultado no mapa do Brasil das quatro alternativas depois de 

aplicado o método de clusterização. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.3: Quatro alternativas clusterizadas.  
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Uma vez realizada a clusterização das alternativas, as próximas etapas poderão utilizar 

estes dados para o cálculo das distâncias percorridas em cada alternativa e a determinação 

dos impactos do transporte de rejeitos radioativos neste fluxo reverso. 

5.1.5 Definição dos critérios econômico, ambiental e social 

Para a avaliação da sustentabilidade, serão utilizados indicadores de desempenho 

econômico, ambiental e social, que servirão como base para os critérios utilizados na 

árvore de decisão do método AHP. 

A definição dos critérios foi realizada por meio de formulário digital enviado por e-mail 

e entrevista com especialista em rejeitos radioativos e ambiental que atuou como 

supervisor de área destinada a descontaminação e destinação de rejeitos radioativos, 

especialista ambiental e em transporte de material radioativo credenciado pela CNEN e 

especialista na área nuclear que atuou como superintendente de planta nuclear, que 

avaliaram os indicadores de desempenho elencados no Capítulo 3 deste estudo. 

Para a avaliação dos indicadores, no formulário de pesquisa, foram oferecidas três opções 

de importância gerando valores de pontuação: Nenhuma importância com 0 (zero), 

Importância moderada com 5 (cinco) e Importância absoluta com 10 (dez). 

Os indicadores que obtiverem pontuação abaixo de 10 serão descartados, pois foram 

julgados com nenhuma importância por todos os especialistas ou somente um especialista 

avaliou com importância moderada. 

Os indicadores com pontuação 10 são indicadores que foram avaliados com importância 

moderada por dois especialistas ou importância absoluta por um especialista, sendo a 

pontuação mais baixa aceitável. 

Após a compilação dos resultados do formulário digital, foi efetuada entrevista com os 

especialistas para saber se eles concordavam com os indicadores selecionados e se haveria 

algum outro indicador que eles julgassem necessário, resultando na Tabela 5.5 que 

apresenta os indicadores escolhidos pelos especialistas. 
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Tabela 5.5: Indicadores avaliados pelos especialistas. 

Dimensão Atributo Cod Indicador Indicador 

Ambiental 
Poluição do ar por Gases de Efeito 
Estufa 

I1 Volume de dióxido de carbono 
(CO2) emitidos por transportes 

 Energia I2 Consumo de energia 

  
Impacto ambiental direto 

I3 Número de localidades 
impactadas 

Social Aceitação pública I4 Aceitação pública 

  Empregabilidade I5 Geração de empregos 

Econômico Custo Frota I6 Total Custo da Frota 

  Custo Construção I7 Total Custo da Construção 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2018). 

Vale ressaltar que dois dos especialistas entrevistados propuseram a inclusão do indicador 

aceitação pública, que define a predisposição da população para aceitação de construção 

de um depósito de rejeitos radioativos em sua localidade. 

5.2 Etapa (2): Coleta de dados 

5.2.1 Pesquisa de campo 

A pesquisa de campo foi efetuada utilizando questionário sobre o transporte de material 

radioativo com transportadora de material radioativo, procurando saber o tipo de veículo 

utilizado e as características do transporte. 

A entrevista com a transportadora de materiais radioativos está no Anexo III.  

5.2.2 Pesquisa bibliográfica e documental 

A pesquisa documental foi utilizada para o conhecimento das normas e leis que regulam 

o transporte e o armazenamento de rejeitos radioativos e dados sobre o projeto do RBMN 

e dos depósitos iniciais e intermediários de rejeitos radioativos. 

A pesquisa bibliográfica foi efetuada em base de dados científicos com o objetivo de 

coletar dados e conhecer outros trabalhos com o mesmo tema desta pesquisa. Foram 

encontrados trabalhos que tinham como objetivo a construção do RBMN, mas com focos 

distintos como avaliação econômica do projeto e aplicação dos critérios da CNEN para 

construção. No entanto, nenhum trabalho foi encontrado com o foco em sustentabilidade 

utilizado nesta pesquisa. 
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5.2.3 Dados coletados 

A pesquisa realizada coletou dados para calcular os indicadores escolhidos pelos 

especialistas, conforme apresentado na Tabela 5.6, para a utilização na etapa de 

determinação dos critérios. 

Tabela 5.6: Dados dos indicadores de desempenho de sustentabilidade. 

Cod 
Indicador 

Indicadores Dados Unidade 

I1 Volume de dióxido de carbono 
(CO2) emitido por transporte 

0,1419 Kg/Km 

I2 Consumo de energia 2,616 Mj/Km 

I3 Número de localidades impactadas A1 1; A2 2; A3 3; A4 4 Unidade 

I4 Aceitação pública A1 0,01; A2 0,5; A3 0,66; A4 0,5 Unidade 

I5 Geração de empregos A1 50; A2 96; A3 142; A4 188 Unidade 

I6 Total Custo da Frota Custo fixo (5939,63) + custo 
variável (0,66 R$/km) 

R$/Km 

I7 Valor Construção R$ 179.189.968,00 + valor m² 

área construída sem os módulos  

R$ 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2018), MMA (2018), SINAPI (2018), Tello (2013), TRC 

(2018). 

Os indicadores I1 e I2 foram calculados com dados do inventário nacional de emissões 

atmosféricas por veículos automotores rodoviários, para um veículo utilitário leve, 

descritos na Tabela 5.6, com variação dos valores em função da soma das distâncias 

percorridas nos clusters de cada alternativa. 

O indicador I3 é formado pela quantidade de áreas impactadas por ocupação dos 

centroides em cada alternativa. 

No indicador I4, é atribuído zero se no local do centroide não existir instalação nuclear e 

1 se no local do centroide existir instalação nuclear, pois segundo Branco et al. (2009) 

localidades com instalações nucleares tem maior predisposição de aceitação para a 

criação de novas instalações nucleares. Em seguida, em cada alternativa, são somados os 

valores e dividido pelo número de centroides, com exceção da alternativa A1 que para 

fins de cálculo foi atribuído o valor de 0,01 para não ficar zerado.  

O indicador I5 foi estimado para cada alternativa pelos especialistas de acordo com os 

setores de trabalhos contemplados no projeto RBMN, conforme Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7: Setores de trabalho no projeto RBMN. 

Setores 

Administração 

Centro de informação 

Proteção Radiológica 

Segurança 

Controle e verificação 

Serviços Gerais 

Recepção / Armazenamento / Triagem / Acondicionamento  

P&D Ambiental 

Usina de Argamassa 
Fonte: Tello (2013). 

O indicador I6 é composto pelo custo fixo e o custo variável de um veículo utilitário leve. 

O custo fixo será o mesmo para todas as alternativas, mas o custo variável será calculado 

com o valor de custo variável da Tabela 5.6 e a soma da distância percorrida nos clusters 

de cada alternativa (TRC, 2018). 

Para calcular indicador I7, primeiramente, é calculado o valor de dez porcento de 18,4 ha 

de área construída (R$ 20.810.032,00), que é a área do RBMN sem os módulos. Este 

valor é referente a infraestrutura desta área. Subtraído este valor do valo total inicialmente 

orçado do projeto, obtém-se R$ 179.189.968,00 que é o valor estimado para construção 

dos 18 módulos. Separado estes valores, o indicador I7 é calculado pela variação do valor 

de dez porcento de área construída do RBMN sem os módulos nas alternativas A1 R$ 

20.810.032,00, A2 R$ 45.691.592,00, A3 R$ 70.573.152,00 e A4 R$ 96.811.888,00, mais 

o de valor R$ 179.189.968,00 que é referente a construção dos módulos, que será 

constante para todas as alternativas, pois todas as alternativas terão a mesma capacidade 

de armazenamento de rejeitos radioativos. 

5.3 Etapa (3): Análise e conclusão 

5.3.1 Determinar critérios 

A determinação dos critérios será o cálculo dos dados obtidos neste estudo para a 

utilização na árvore de decisão do método AHP. 

A Tabela 5.6 apresenta os valores atribuídos a cada indicador de desempenho para o 

cálculo dos critérios apresentados na Tabela 5.8. 
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Na Tabela 5.8, a linha “Distância total percorrida da Alternativa”, é calculada em cada 

cluster a distância dos elementos (depósito) do cluster até o centroide (RBMN) e do 

centroide até o elemento cluster (ida e volta). Levando em consideração a capacidade de 

carga do veículo utilitário leve (1500 Kg), a quantidade de viagens, que será definida pela 

quantidade de rejeitos do elemento do cluster e em cada viagem será levado 1000 kg de 

rejeitos radioativos divididos em tambores metálicos de 200l, e o Índice de Transporte de 

material radioativo calculado em 2 como rejeitos radioativos contendo urânio que é 

material físsil que segundo o Capítulo 2 do referencial teórico deste trabalho, o transporte 

está classificado como categoria III amarela. Em seguida, será somada as distâncias 

calculadas dos clusters, formando a distância total percorrida de cada alternativa N. 
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Tabela 5.8: Indicadores de desempenho calculados para cada alternativa. 

Cod 
Indicador 

Indicadores A1 A2 A3 A4 Unidade 

- Quilometragem total da Alternativa 4343214,74 1361919,74 303245,72 270487,5 Km 

I1 Volume de dióxido de carbono 
(CO2) emitidos por transportes 

616.302,17 193.256,41 43.030,57 38.382,18 Kg/Km 

I2 Consumo de energia 11.361.849,76 3.562.782,04 793.290,80 707.595,30 Mj/Km 

I3 Número de localidades impactadas 1 2 3 4 Unidade 

I4 Aceitação publica 0,00 0,50 0,66 0,50 Unidade 

I5 Geração de empregos 50 96 142 188 Unidade 

I6 Total Custo da Frota 2.915.459,19 918.289,67 209.083,95 187.139,21 R$/Km 

I7 Valor Construção 200.000.000,00 224.881.560,00 249.763.120,00 276.001.856,00 R$ 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2018), MMA (2018), SINAPI (2018), Tello (2013) TRC (2018).
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Com os indicadores de desempenho de sustentabilidade calculados para cada alternativa, 

a próxima etapa será a montagem da árvore de decisão do método AHP. 

5.3.2 Árvore de decisão do método AHP 

A árvore de decisão do método AHP é formada pelo objetivo, critérios e alternativas de 

forma hierárquica. 

O objetivo do método AHP será a criação do RBMN. Os critérios serão os indicadores de 

desempenho de sustentabilidade levantados neste estudo e as alternativas serão as 

alternativas de criação do RBMN também levantados neste trabalho. 

A Figura 5.4 apresenta a árvore de decisão do método AHP. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.4: Árvore de decisão do método AHP. 

Na árvore de decisão do método AHP, cada alternativa é analisada critério a critério, 

gerando valores de prioridade. 

5.3.3 Aplicação do método AHP 

A aplicação do método AHP pode ser realizada a partir de planilhas ou softwares 

específicos para a utilização do método. Dentre os softwares disponíveis, o escolhido foi 

o Super Decision, sendo um software gratuito que disponibiliza toda funcionalidade do 

método AHP e é mantido pela equipe da Creative Decisions Foundation, fundação criada 

por Thomas L. Saaty, o criador do método AHP. 
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O método AHP será aplicado em quatro cenários (C1, C2, C3, C4), que tem como 

característica a flexibilização na escolha dos critérios que serão utilizados. 

O cenário C1 utilizará todos os critérios descritos na Tabela 5.8. 

Tendo em vista que o RBMN é projetado para funcionar recebendo rejeitos radioativos 

durante sessenta anos, o cenário C2 não utilizará os critérios I1 e I2 referentes à emissão 

de CO2 e consumo de energia de fontes não renováveis no transporte de cargas de veículos 

movidos a óleo diesel. Os veículos movidos a óleo diesel poderão ser trocados totalmente 

por veículos elétricos no futuro. Segundo Zhang, Fujimori e Hanaoka (2018), a 

implementação de veículos elétricos é uma alternativa para diminuir a emissão de CO2. 

O cenário C3 não utilizará o critério I4 referente à aceitação pública, tendo em vista que 

com a criação de empregos e com a melhoria na infraestrutura local de estradas e 

hospitais, compensação financeira para o município e campanhas de esclarecimento, a 

predisposição de aceitação para a criação do RBMN nas localidades pode ser a mesma 

em todas as alternativas. 

O cenário C4 não utilizará os critérios I1, I2 e I4, criando um cenário somente com 

critérios que tenham sido empregados em todos os outros cenários. 

Na ferramenta Super Decision, as estruturas da árvore de decisão do método AHP são 

representadas por agrupamentos que são o objetivo, critérios, subcritérios e as 

alternativas. Os agrupamentos contêm estruturas chamadas de nó, que servem para inserir 

os valores necessários para a aplicação do método. Cada agrupamento estará em um nível 

hierárquico na árvore de decisão do método AHP. O agrupamento 1Gol representa o 

objetivo a ser alcançado, o agrupamento 2Criteria representa os critérios que serão 

utilizados e o agrupamento 3Alternative representa as alternativas que serão avaliadas, 

sendo esta a nomenclatura padrão para a árvore de decisão do Super Decisions, mas 

podendo haver variações tanto nos nomes quanto na estrutura utilizada.  

A Figura 5.5 apresenta a adaptação da árvore de decisão do método AHP para o cenário 

C1 na ferramenta Super Decisions. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.5: Árvore de decisão do AHP no Super Decisions. 

O agrupamento 1Goal contendo o nó RBMN é o ponto mais alto da hierarquia e está 

conectado ao agrupamento 2Criteria e a conexão dos agrupamentos é realizada pelos nós 

do agrupamentos. Desta forma, o nó RMBN do agrupamento 1Goal está conectado aos 

nós Ambiental, Econômico e Social do agrupamento 2Criteria. 

Esta conexão se repete no nó Ambiental do agrupamento 2Criteria com os nós I1, I2 e I3 

do agrupamento SubAmbiental que representam os indicadores de desempenho de 

sustentabilidade na dimensão ambiental. Desta forma, o agrupamento SubAmbiental é 

um subcritério do nó Ambiental do agrupamento 2Criteria. 

No agrupamento 2Criteria, o nó Social tem como subcritério o agrupamento SubSocial 

que contém os nós I4 e I5 aos quais está conectado. 

O agrupamento SubEconomico contém os nós I6 e I7 que representam os indicadores de 

desempenho de sustentabilidade na dimensão econômica e é subcritério do nó Econômico 

do agrupamento 2Criteria ao qual está conectado. 

Da mesma forma que os nós do agrupamento 2Criteria estão conectados aos seus 

respectivos subcritérios, cada nó dos agrupamentos SubAmbiental, SubSocial e 

SubEconomico está conectado aos nós do agrupamento 3Alternative. 

Estas conexões são semelhantes em todos os cenários, tendo uma variação somente nos 

critérios utilizados em cada cenário. 
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Finalizada a conexão dos agrupamentos, é realizado o julgamento das alternativas em 

cada critério e subcritério. 

O julgamento dos critérios foi efetuado atribuindo o valor 1 de importância igual dos 

critérios para todas as comparações. 

Os julgamentos das alternativas foram efetuados de forma direta inserindo os valores que 

foram calculados para cada critério nas Alternativas 1, 2, 3 e 4 apresentados na Tabela 

5.8. 

Todos os julgamentos na análise de inconsistência obtiveram índice abaixo de 0,10. 

A Figura 5.6 apresenta os valores de julgamento do critério I1 nas alternativas A1, A2, 

A3 e A4 no cenário C3. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.6: Valores de julgamento do critério I1. 

 

Depois de inserido todos os valores de julgamento, toda a estrutura é sintetizada gerando 

valores de prioridades que é o resultado da aplicação do método AHP.  

Na Figura 5.7, é apresentado o resultado da sintetização no cenário C4 executada pela 

ferramenta Super Decisions. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.7: Valores de prioridade gerados pela ferramenta Super Decisions. 

Os valores de prioridade gerados estão na coluna Raw da Figura 5.7 e as colunas Normals 

e Ideals apresentam os valores de forma normalizada e idealizada para melhor 

compreensão dos resultados obtidos. 

Os valores normalizados são obtidos desta forma: somados todos os valores e em seguida 

calculado o percentual de participação de cada valor para este total. Já os valores 

idealizados são obtidos desta forma: em uma escala de 0 a 1 é atribuído o valor de 1 para 

o maior valor e os outros valores são determinados com base nesta escala.  

A Tabela 5.9 apresenta o resultado normalizado obtido na sintetização dos quatro 

cenários.  

Tabela 5.9: Resultado normalizado dos quatro cenários. 

Alternativas 
Cenários 

C1 C2 C3 C4 

A1 0,132 0,232 0,149 0,249 

A2 0,190 0,223 0,174 0,206 

A3 0,333 0,277 0,317 0,261 

A4 0,345 0,268 0,361 0,284 
Fonte: Elaboração própria. 

Concluído todos os passos de implementação do método AHP no Super Decisions e a 

sintetização dos quatro cenários, a próxima etapa é a análise dos resultados obtidos.   

5.3.4 Análise dos resultados 

Os resultados obtidos nos quatro cenários apresentam a alternativa A4 com melhor 

desempenho nos cenários C1, C3 e C4 e a alternativa A3 com melhor desempenho nos 

cenários C2. 

A Tabela 5.10 apresenta os valores de prioridade das alternativas nos quatro cenários.  
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Tabela 5.10: Valores de prioridade nos quatro cenários. 

Alternativas 
Cenários 

C1 C2 C3 C4 

A1 0,044 0,077 0,050 0,083 

A2 0,063 0,074 0,058 0,069 

A3 0,111 0,092 0,106 0,087 

A4 0,115 0,089 0,120 0,095 
Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 5.11 apresenta o posicionamento de desempenho das alternativas nos quatro 

cenários, onde quanto mais perto de 1 (um) melhor o desempenho geral. 

  

Tabela 5.11: Posicionamento de desempenho nos quatro cenários. 

Alternativas 
Cenários 

C1 C2 C3 C4 

A1 4 3 4 3 

A2 3 4 3 4 

A3 2 1 2 2 

A4 1 2 1 1 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao analisar o posicionamento de desempenho das alternativas nos quatro cenários, 

somente as alternativas A4 nos cenários C1, C3 e C4, e A3 no cenário C2, obtiveram o 

melhor posicionamento de desempenho. A alternativa A1 obteve o terceiro melhor 

desempenho nos cenários C2 e C4. A alternativa A2 ficou com terceiro melhor 

posicionamento de desempenho nos cenários C1 e C3. 

Pelo exposto, em um cenário em que o transporte de material radioativo é realizado por 

veículos movidos a óleo diesel, onde há massiva emissão de CO2, a alternativa A4 é a que 

apresenta a configuração de cadeia de reversa mais sustentável. Mas em um cenário em 

que o transporte de material radioativo é efetuado por veículos elétricos, a alternativa A3 

e A4 são as que apresentam a configuração de cadeia de reversa mais sustentável. 

A análise foi efetuada com igual importância no julgamento dos critérios ambiental, social 

e econômico, mas dada a proximidade dos resultados se mostra promissora a mudança de 

resultados quando alterado o grau de importância dos critérios.   
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5.3.5 Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade tem como objetivo apresentar as possíveis variações dos 

resultados obtidos por meio da mudança do grau de importância no julgamento dos 

critérios. A análise de sensibilidade será aplicada nos critérios Ambiental, Social e 

Econômico nos cenários C1, C2, C3 e C4. 

A Figura 5.8 apresenta a análise de sensibilidade do critério Ambiental nos quatro 

cenários, variando o grau de importância desse critério. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.8: Análise de sensibilidade do critério Ambiental. 
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Na análise de sensibilidade do critério Ambiental, a alternativa A1 apresenta um 

crescimento do desempenho em todos os quatro cenários, sendo mais acentuado este 

crescimento nos cenários C2 e C4 passando da quarta posição para a primeira posição de 

acordo com o aumento do grau de importância do critério. Já as alternativas A3 e A4 tem 

uma queda no desempenho, saindo da segunda e primeira posições para terceira e quarta 

posições, respectivamente, nos cenários C2 e C4, e mantendo inalterado o 

posicionamento nos cenários C1 e C3, de acordo com o aumento do grau de importância 

do critério.  

A alternativa A2 apresenta pequena variação de desempenho, sendo esta pequena 

variação de crescimento nos cenários C1 e C3 e decréscimo nos cenários C2 e C4.  

A Figura 5.9 apresenta a análise de sensibilidade do critério Econômico nos quatro 

cenários, variando o grau de importância do critério. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.9: Análise de sensibilidade do critério Econômico.
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A análise de sensibilidade do critério Econômico revela que nos cenários C1 e C2 não 

houve variação do posicionamento das alternativas. Contudo nos cenários C2 e C3 a 

alternativa A1 apresenta declínio passando da primeira para a quarta posição, e as 

alternativas A3 e A4 apresentaram crescimento, ficando a alternativa A4 com o melhor 

desempenho e a alternativa A3 com a segunda posição nestes cenários quando é atribuído 

o maior grau de importância do critério. 

A alternativa A2 apresenta pequena variação de desempenho nos quatro cenários, se 

mantendo na terceira posição de acordo com o aumento do grau de importância do 

critério, 

A Figura 5.10 apresenta a análise de sensibilidade do critério Social nos quatro cenários, 

variando o grau de importância do critério. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5.10: Análise de sensibilidade do critério Social.   
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A alternativa A1 apresentou queda de desempenho nos quatro cenários passando da 

terceira para a quarta posição nos cenários C1 e C2 e da primeira para a quarta posição 

nos cenários C2 e C4, de acordo com o aumento do grau de importância do critério Social. 

A alternativa A2 obteve leve variação de crescimento nos quatro cenários, passando da 

quarta para a terceira posição. 

Apesar de apresentar variações a alternativa A3 se manteve na segunda posição nos quatro 

cenários. 

A alternativa A4 melhorou o desempenho nos cenários C2 e C4 passando da terceira 

posição para a primeira posição, e se manteve na primeira posição nos cenários C1 e C3. 

A análise de sensibilidade dos critérios Ambiental, Social e Econômico demonstra que, 

se o julgamento do grau de importância destes critérios for alterado, negativamente ou 

positivamente, o resultado obtido na aplicação do método AHP será alterado em cada um 

dos quatro cenários propostos. 

Vale ressaltar que dado o maior grau de importância nos cenários C1, C2, C3 e C4 nos 

critérios Social e Econômico, apesar de apresentar variações distintas, as alternativas tem 

o mesmo posicionamento de desempenho. No entanto no critério Ambiental só é possível 

observar esta similaridade entre os cenários C1 e C3, C2 e C4, demonstrando que a 

criação destes cenários tem maior impacto na análise de sustentabilidade da dimensão 

Ambiental. 

5.3.6 Conclusões 

A aplicação do método proposto teve por finalidade a escolha da melhor alternativa dentre 

quatro alternativas para a construção do RBMN em quatro cenários, atendendo a critérios 

de sustentabilidade que foram escolhidos por especialista em rejeitos radioativos e 

ambiental, especialista em transporte de material radioativo e ambiental e especialista na 

área nuclear. 

As alternativas em análise consideraram construir um, dois, três ou quatro RBMN, sendo 

a escolha dos locais para a construção realizada por meio do método de clusterização, 

criando clusters dos depósitos iniciais e intermediários de acordo com as alternativas. 

Uma vez determinados os critérios, de acordo com as alternativas e os cenários, pode ser 

observado que os indicadores de desempenho de sustentabilidade que formam os critérios 
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utilizados apresentam escalas de valores diferentes, dificultando a análise conjunta sendo 

necessário um método que possa normalizar e ponderar as alternativas. 

Por ser um método capaz de trabalhar com dados quantitativos, qualitativos e com escala 

de valores diferentes, o método AHP foi o método escolhido para a análise conjunta das 

alternativas. 

Na aplicação do método AHP, foram criados quatro cenários (C1, C2, C3, C4) tendo 

como característica a flexibilização na escolha dos critérios utilizados. O cenário C1 

utilizou todos os critérios descritos na tabela 5.8. O cenário C2 não utilizou os critérios 

I1 e I2 referentes à emissão de CO2 (com impacto de abrangência global) e consumo de 

energia proveniente de fonte não renovável (veículos movidos a óleo diesel). O cenário 

C3 não utilizou o critério I4 referente à aceitação pública. O cenário C4 não utilizou os 

critérios I1, I2 e I4, criando um cenário somente com critérios que tenham sido 

empregados em todos os outros cenários. 

As alternativas A3 e A4 são as que obtiveram melhor desempenho na aplicação do 

método AHP nos quatro cenários propostos. 

Com o objetivo de visualizar outros possíveis resultados, com a mudança no grau de 

importância do julgamento dos critérios, foi realizada a análise de sensibilidade, que 

obteve mudança dos resultados encontrados na aplicação do método AHP, mas mesmo 

com esta variação a alternativa A4 foi a que apresentou melhor desempenho. 

Portanto, pelo exposto, mesmo com a análise de sensibilidade das possíveis variações dos 

critérios, a alternativa A4 (propõe a criação de quatro RBMN) é a que apresenta a melhor 

configuração de cadeia reversa atendendo a critérios de sustentabilidade.  

5.4 Considerações Finais 

Este Capítulo teve como objetivo a aplicação do método proposto para a avaliação das 

alternativas para a criação do RBMN a partir de critérios de sustentabilidade.  

O próximo Capítulo apresentará as considerações finais deste estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O Brasil utiliza a tecnologia nuclear para fins pacíficos, e tem uma demanda estabelecida 

para o armazenamento dos rejeitos radioativos provenientes das diversas aplicações da 

tecnologia nuclear. Mas por ser composta de material que causa dano ao ser humano e ao 

meio ambiente, é necessário atenção, responsabilidade e cuidado não só na sua utilização, 

mas também no seu descarte ou destinação final, sendo de suma importância a criação de 

um repositório final para rejeitos de baixa e média atividade (RBMN). 

As distâncias entre os depósitos intermediários e iniciais do local escolhido para a 

construção do RBMN é um aspecto que deve ser levado em consideração para diminuir 

custos e acidentes com transporte de material radioativo. Poderiam ser criados N RBMN 

para melhor atender a demanda dos depósitos iniciais e intermediários de rejeito 

radioativo, diminuindo a distância entre o RBMN e os depósitos. 

Pelo exposto foi feita a seguinte pergunta de pesquisa: 

Dentre quatro possíveis alternativas no Brasil, qual configuração de cadeia reversa 

(implementação de um, dois, três ou quatro repositórios) é mais sustentável, voltada à 

destinação adequada de rejeitos radioativos de baixa e média atividade? 

Para responder está pergunta, este trabalho apresentou procedimento gerencial para 

determinar a configuração de cadeia logística reversa mais sustentável, voltada à 

destinação adequada de rejeitos radioativos de baixa e média atividade, dentre quatro 

possíveis alternativas no Brasil, alcançando o objetivo deste trabalho. 

Vale ressaltar que o procedimento gerencial poderá ser utilizado para a avaliação de 

outras cadeias logísticas e permite a inclusão de dados quantitativos e qualitativos para a 

análise conjunta. 

O trabalho foi delimitado na avaliação da cadeia logística reversa do RBMN com base 

em critérios de sustentabilidade escolhido por especialistas da área nuclear, criando 

quatro alternativas, levando em consideração a disposição final feita pelos depósitos 

iniciais e intermediários, com viés logístico, não considerando as condições de  ecologia, 

demografia, sismologia, hidrologia, geomorfologia, geografia geologia, meteorologia e 

climatologia em conformidade com as normas da CNEN para licenciamento e tomada de 

decisão para construção do RBMN. 
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Na aplicação do procedimento gerencial, foram obtidos resultados na análise conjunta 

dos critérios ambiental, econômico e social, permitindo o conhecimento do desempenho 

de cada alternativa nos diferentes cenários e a melhor configuração de cadeia reversa. 

Desta maneira, o impacto deste estudo está na contribuição para a tomada de decisão no 

setor nuclear que necessita definir quantos e em que locais devem ser instalados os 

repositórios finais dos rejeitos. 

Neste contexto, a alternativa A4 (que propõe a construção de quatro RBMN) é a mais 

sustentável dentre quatro possíveis alternativas no Brasil de cadeia reversa voltada à 

destinação adequada de rejeitos radioativos de baixa e média atividade. Mas em um 

cenário onde não se utilizaria veículos movidos a diesel, as alternativas A3 (que propõe 

a construção de três RBMN) e A4 têm os melhores desempenhos. 

Depois de aplicada a análise de sensibilidade a alternativa A4, foi a que apresentou o 

melhor desempenho na mudança do grau de importância dos critérios Ambiental, Social 

e Econômico nos quatro cenários. 

A análise de sustentabilidade efetuada pelo procedimento gerencial criado neste trabalho 

permite visualizar as forças e fraquezas de cada alternativa, mas não inviabiliza a 

implementação de nenhuma delas, pois os resultados obtidos apresentaram-se bem 

próximos, com destaque para a alternativa A4 com o melhor desempenho na aplicação 

do método e na análise de sensibilidade. 

 As limitações deste estudo se apresentam na utilização de dados antigos dos depósitos 

iniciais e intermediários que não são atualizados pela CNEN desde 2008. Além disto, 

destaca-se a necessidade de realizar estimativas, como a estimativa de dados por 

especialistas no critério I5 referentes à geração de empregos, e atrasos no projeto do 

RBMN.  

Em trabalhos futuros, recomenda-se aplicar este procedimento gerencial para avaliar a 

configuração de cadeia reversa de rejeitos radioativos para a criação de depósitos 

intermediários nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil que por não possuírem 

depósitos intermediários, necessitam transportar seus rejeitos radioativos para outras 

regiões.   
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ANEXO I 

 

Tabela complementar. 

Anexo I Tabela 0.1: Número ONU para Material Radioativo. 

Número ONU Descrição 

2908 Material Radioativo - Embalagens vazias 

2909 
Material Radioativo - Artigos manufaturados de Urânio Natural ou 
empobrecidos ou Tório natural 

2910 Material Radioativo - Pequenas quantidades 

2911 Material Radioativo - Instrumentos e artigos 

2912 
Material Radioativo de Baixa Atividade Específica (BAE); sem outra 
nota 

2913 Material Radioativo - Objetos contaminados na Superfície (OCS) 

2918 Material Radioativo Físsil; sem outra nota 

2974 Material Radioativo sob Forma Especial; sem outra nota 

2975 Tório metálico – Pirofórico 

2976 Nitrato de Tório – Sólido 

2977 
Hexafluoreto de Urânio - Físsil Contendo mais de 0,7 por cento de U-
235 

2978 
Hexafluoreto de Urânio - Baixa Atividade Específica Contendo menos 
de 0,7 por cento de U-235 

2979 Urânio metálico – Pirofórico 

2980 Solução de Nitrato de Uranila Hexahidratado 

2981 Nitrato de Uranila – Sólido 

2982 Material Radioativo; sem outra nota 

Fonte: CNEN, 1988. 
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ANEXO II  

Tabelas com indicadores das dimensões da sustentabilidade. 

Anexo II Tabela 0.1: Indicadores da dimensão ambiental. 

Atributo Indicador Medida Unidade 
Atmosfera Emissões de origem antrópica 

dos gases associados ao efeito 
estufa: 

Estimativas das emissões líquidas de gases de efeito estufa de origem antrópica, segundo 
os tipos de gás e os setores de emissão 

Gigagramas 

Consumo industrial de 
substâncias destruidoras da 
camada de ozônio: 

Consumo de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por tipo de substância Toneladas 

Concentração de poluentes no ar 
em áreas urbanas: 

Número de estações de monitoramento, Máxima concentração anual observada e Número 
de violações do padrão primário nacional de qualidade do ar, segundo o tipo de poluente 

Unidades 

Terra Uso de fertilizantes: Quantidade comercializada de fertilizantes por área plantada, segundo o tipo de nutriente Quilograma por 
Hectare 

Área plantada das principais culturas e Quantidade de fertilizantes entregue ao 
consumidor final 

Hectares 

Uso de agrotóxicos: Consumo nacional de ingredientes ativos de agrotóxicos e afins por área plantada Quilograma por 
Hectare 

Terras em uso agrossilvipastoril: Proporção das terras em uso agrossilvipastoril dos estabelecimentos agropecuários em 
relação ao total da área territorial por tipo de utilização das terras 

Percentual 

Proporção das terras em uso com lavouras em relação à superfície territorial do Brasil por 
tipo de lavoura 

Percentual 

Queimadas e incêndios florestais: Número de focos de calor, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação Unidades 
Água doce Qualidade de águas interiores: Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, em corpos d'água selecionados Miligramas por Litro 

Média anual do Índice de Qualidade das Águas - IQA, em corpos d'água selecionados Índice de Qualidade 
Oceanos, mares 
e áreas 
costeiras 

Balneabilidade Percentual de amostras com valores até 1.000 coliformes fecais /100 ml ou até 800 
Escheríchia coli/100 ml ou até 100 Enteroccocos/100 ml, nas águas de praias 
selecionadas 

Percentual 

População residente em áreas 
costeiras 

População residente total e em área costeira e Proporção da população residente em área 
costeira 

Pessoas 
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Atributo Indicador Medida Unidade 
População residente, área e densidade demográfica dos municípios costeiros Pessoas 

Biodiversidade Espécies extintas e ameaçadas de 
extinção: 

Número de espécies da flora ameaçadas de extinção, por grupos taxonômicos e categorias 
de risco 

Unidades 

Número de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, por biomas Unidades 
Áreas protegidas: Número e área das unidades de conservação terrestres e proporção em relação à área 

territorial brasileira 
Unidades 

Número e área das unidades de conservação marinhas e proporção em relação à área 
marinha brasileira 

Unidades 

Espécies invasoras: Número de espécies invasoras, terrestres e aquáticas, segundo alguns grupos 
taxonômicos, hábito ou forma de vida 

Unidades 

Saneamento Acesso a serviço de coleta de 
lixo doméstico 

Distribuição percentual de moradores em domicílios particulares permanentes por tipo de 
destino do lixo e situação do domicílio 

Percentual 

Destinação final do lixo: Quantidade de lixo coletado por tipo de destinação final do lixo Toneladas por dia 
Acesso a sistema de 
abastecimento de água: 

Distribuição percentual de moradores em domicílios particulares permanentes por tipo de 
abastecimento de água e situação do domicílio 

Percentual 

Acesso a esgotamento sanitário: Distribuição percentual de moradores em domicílios particulares permanentes pelo tipo 
de esgotamento sanitário, segundo a situação do domicílio 

Percentual 

Tratamento de esgoto: Volume de esgoto coletado e tratado por ano, e percentual de esgoto tratado Mil metros cúbicos 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2018. 

 

Anexo II Tabela 0.2: Indicadores da dimensão social 

Atributo Indicador Medida Unidade 
População Taxa de crescimento da população: População residente e Taxa média geométrica de crescimento anual da população 

residente 
Pessoas 

 Taxa de fecundidade: Taxa de fecundidade total Filhos 
  Razão de dependência: Razão de dependência da população, por condição da população em relação a idade Percentual 
Trabalho e 
rendimento 

Índice de Gini da distribuição do 
rendimento: 

Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal das pessoas de 15 anos ou mais 
de idade, com rendimento - Série Histórica 

Índice 
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Atributo Indicador Medida Unidade 
   Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal das pessoas de 15 anos ou mais 

de idade, com rendimento 
Índice 

 Taxa de desocupação: Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de 
idade, por grupo de idade - Brasil 

Percentual 

  Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de 
idade - Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das Capitais 

Percentual 

   Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de 
idade - Regiões Metropolitanas 

Percentual 

 Rendimento domiciliar per capita: Domicílios particulares permanentes urbanos e distribuição percentual, por classes 
de rendimento mensal domiciliar per capita em salários mínimos 

Mil 
Unidades 

   Percentual de domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita de até 1/2 
salário mínimo, exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era 
pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico 

Percentual 

 Rendimento médio mensal: Rendimento médio mensal real das pessoas de 15 anos ou mais de idade, com 
rendimento, por sexo 

Reais 

  Rendimento médio mensal nominal das pessoas de 15 anos ou mais de idade, com 
rendimento, por sexo 

Reais 

  Rendimento médio mensal real das pessoas de 15 anos ou mais de idade, com 
rendimento, por cor ou raça 

Reais 

  Rendimento médio mensal nominal das pessoas de 15 anos ou mais de idade, com 
rendimento, por cor ou raça 

Reais 

   Rendimento médio mensal real das pessoas de 15 anos ou mais de idade, com 
rendimento, e respectivas razão de sexo e razão de cor ou raça 

Reais 

  Mulheres em trabalhos formais: Proporção de mulheres em trabalhos formais Percentual 
Saúde Esperança de vida ao nascer: Esperança de vida ao nascer Anos 
   Esperança de vida ao nascer, por sexo Anos 
 Taxa de mortalidade infantil: Taxa de mortalidade infantil Óbitos 
 Prevalência de desnutrição total: Prevalência de desnutrição total em crianças menores de 5 anos de idade Percentual 

 Taxa de incidência de AIDS: Taxa de incidência de AIDS, por ano de diagnóstico Percentual 
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Atributo Indicador Medida Unidade 
 Imunização contra doenças infecciosas 

infantis: 
Percentual de vacinação em menores de 1 ano de idade, por tipo de vacina Percentual 

 Oferta de serviços básicos de saúde: Oferta de serviços básicos de saúde por tipo de serviço Unidades 
  Doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado: 
Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 
inadequado, total e segundo as categorias de doenças 

Unidades 
por 100 mil 
habitantes 

Educação Taxa de alfabetização: Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade por sexo Percentual 
   Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por cor ou raça Percentual 
 Taxa de frequência escolar: Taxa de frequência escolar bruta e Taxa de frequência escolar líquida Percentual 
  Taxa de frequência escolar bruta e Taxa de frequência escolar líquida, por sexo Percentual 
   Taxa de frequência escolar bruta e Taxa de frequência escolar líquida, por cor ou 

raça 
Percentual 

 Taxa de escolaridade: Pessoas de 25 a 64 anos de idade e distribuição percentual, por grupos de anos de 
estudo 

Pessoas 

  Pessoas de 25 a 64 anos de idade, total e com 11 anos de estudo, e respectiva 
proporção, por sexo 

Pessoas 

    Pessoas de 25 a 64 anos de idade, total e com 11 anos de estudo, e respectiva 
proporção, por cor ou raça 

Pessoas 

Habitação Adequação de moradia: Domicílios particulares permanentes, total e adequados para moradia, e Proporção 
de domicílios particulares permanentes adequados para moradia em relação ao total 

Unidades 

    Percentual de domicílios particulares permanentes adequados para moradia, por 
critérios de adequação 

Unidades 

Segurança Coeficientes de mortalidade por homicídios 
e por acidentes de transporte: 

Coeficientes de mortalidade por homicídios ou por acidentes de transporte terrestre, 
segundo o sexo 

Óbitos 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2018. 

 

Anexo II Tabela 0.3: Indicadores da dimensão econômica. 

Atributo Indicador Medida Unidade 
Quadro 
econômico 

Produto Interno Bruto per capita: Produto Interno Bruto per capita, a preços de 1995 Milhões de Reais 
Produto Interno Bruto per capita Pessoas 



80 
 

Atributo Indicador Medida Unidade 
Taxa de investimento: Taxa de investimento Percentual 

Formação bruta de capital Milhões de Reais 
Balança comercial: Valor das exportações, importações e saldo comercial - Brasil Milhões de 

Dólares FOB 
Valor das exportações, importações e saldo comercial - Grandes Regiões e 
Unidades da Federação 

Mil Dólares FOB 

Grau de endividamento: Dívida externa líquida, total e como percentual do PIB Milhões de 
Dólares 

Padrões de 
produção e 
consumo 

Consumo de energia per capita: População e consumo final de energia, total e per capita Habitantes 
Intensidade energética: Intensidade energética Mil toneladas 

equivalentes de 
petróleo 

Participação de fontes renováveis 
na oferta de energia: 

Oferta interna de energia e distribuição percentual, segundo as fontes de energia 
renováveis e não-renováveis 

Terajoules 

Consumo mineral per capita: Índice do consumo mineral per capita (Base 2000 = 100), segundo substâncias 
selecionadas 

Número-índice 

Consumo mineral per capita, segundo substâncias selecionadas (classe, sub-classe 
e substância) 

Quilograma por 
habitante 

Vida útil das reservas minerais: Reservas, Produção e Vida útil das reservas de petróleo e gás natural Milhões de barris 
Reciclagem: Proporção de material recliclado em atividades industriais selecionadas Percentual 
Coleta seletiva de lixo: Número de municípios, total, com serviço de coleta seletiva de lixo e com serviço 

de coleta seletiva de lixo em toda a área municipal, e respectivos percentuais 
Unidades 

Rejeitos radioativos: geração e 
armazenamento: 

Produção de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de atividade nas usinas 
de Angra I e Angra II 

Metros cúbicos 

Produção de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de atividade e Produção 
e Armazenamento de combustível nuclear já utilizado, em 31/12 nas usinas de 
Angra I e Angra II 

Metros cúbicos 

Número e Atividade total dos rejeitos radioativos de fontes diversas armazenados 
nos depósitos intermediários dos Institutos da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear - CNEN 

Unidades e 
bequerel 

Número de para-raios, fitas e detectores radioativos armazenados nos depósitos 
intermediários dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN 

Unidades 
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Atributo Indicador Medida Unidade 
Volume e Atividade de subprodutos industriais e rejeitos radioativos, de origens 
diversas, armazenados em depósitos temporários e definitivos, segundo o tipo de 
depósito 

Metros cúbicos e 
bequerel 

Quantidade de combustível nuclear dentro do reator, em 31/12 nas usinas de 
Angra I e Angra II 

Toneladas de 
urânio 

Número de instalações radioativas por área de atividade Unidades 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2018 



82 
 

ANEXO III 

Questionário respondido por transportadora de material radioativo. 

 

01) Que tipo de veículo é utilizado para transporte de material radioativo? 

Resposta: Veículo de passeio ou utilitário devido ao pouco peso e pequenas dimensões 

de nossas cargas. Contudo, o veículo necessita obrigatoriamente possuir segregação entre 

a carga e o Motorista. 

02) Quais os cuidados e restrições? 

Resposta: Veículo em plenas condições mecânicas e documentais. Sistema de 

Rastreamento e antifurto instalados. Kit de Emergência e Placas de Sinalização 

pertinentes. 

03) Como é calculado o custo do transporte? 

Resposta: Quilometragem total (ida e volta à base) + combustível, pedágios, além da 

alimentação e hospedagem do motorista quando pertinente. 

04) Qual o preço e o custo médio de transporte (cite um exemplo)? 

Resposta: Situação variável de acordo com a distância, características das estradas, etc. 

05) Cada transporte é efetuado com um único cliente ou vários? 

Resposta: Um único cliente por vez (ponto a ponto). 

06) Que equipamentos e materiais radioativos já foram transportados?  

Resposta: Fontes Radioativas Seladas para fins industriais (Kr-85, Sr-90, Cs-137, Cf-252 

e Captores Radioativos (Para Raios)). 

07) Qual a frequência dos transportes? 

Resposta: Varia de acordo com o período do ano, mas segue uma média de 02 transportes 

mensais. 

08) Existe área de atendimento ou a empresa atende todo o Brasil? 

Resposta: Não. Trajetos muito longos são mesclados com transporte aéreo. 

Acompanhamento e rastreamento integrais pela equipe de segurança da empresa. 
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09) É necessário alguma licença do IBAMA ou da CNEN ou somente o atendimento das 

normas de transporte de material radioativo? 

Resposta: Registro da empresa no IBAMA e ANTT. Perante a CNEN um Supervisor de 

Proteção Radiológica (SPR) credenciado em práticas que utilizam fontes radioativas. Para 

nosso tipo de fontes transportadas nenhuma outra exigência da CNEN. 


