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SUMÁRIO .J;~XECUTlVO 

Introdução 
O Projeto CIS foi constituído com a finalidade de analisar os aspectos relativos ao 

processo de comunicação e interação com a sociedade dentro da construção de um 
repositório de rejeitas e de propor medidas que possam melhorar a atuação dos órgãos 
encarregados deste empreendimento. Este documento é o primeiro produto da discussão de 
um grupo multidisciplinar formado por representantes da CNEN, da INB, da Eletronuclear 
e do CTMSP. O documento tem como objetivo fornecer subsídios para os responsáveis 
pelas decisões a respeito de repositórios de rejeitas radioativos. Dessa forma procura 
ilustrar e caracterizar a situação referente ao tema Comunicação e Interação com a 
Sociedade, com fontes baseadas em trabalhos a respeito do assunto e exemplos nacionais 
ou de outros países. 

Ainda que a legislação atual aponte a Comissão Nacional de Energia Nuclear como 
responsável pela construção e gestão de repositórios de rejeitos, é utilizado o termo 
"empreendedor" para identificar a organização responsável pelo projeto de construção do 
repositório. Isso ocorre porque entre as possíveis hipóteses de desdobramento futuro, 
existem alternativas que podem determinar a criação de uma entidade jurídica 
especificamente voltada para esse tema, como ocorreu em outros países. 

Estratégias alternativas de implantação do empreendimento 
As três estratégias mais utilizadas em relação à comunicação e interação com a 

sociedade para Q processo de decisão de local para construção de um repositório de rejeitos 
são a estratégia "Define-anuncia-defende" (DAD), o processo participativo e a candidatura 
espontânea. 

O processo DAD, muito utilizado no passado, mostra-se cada vez mais inviável 
dentro das sociedades democráticas modernas como pode ser visto em vários casos de 
fracasso. O processo participativo é o que apresenta menor risco de rejeição posterior à 
definição do local, porém apresenta a necessidade de mobilização maior de recursos na fase 
preliminar. O processo da candidatura espontânea, apesar de ser aparentemente o de maior 
simplicidade de execução, requer que a candidatura seja realmente apoiada pela 
comunidade candidata. 

Características do empreendimento 
Os repositórios para rejeitas de baixa e média atividade, além de armazenar rejeitos 

provenientes das usinas nucleares, que são majoritariamente vestimentas e ferramentas 
contaminadas, filtros utilizados em sistemas de descontaminação da água do reatar, 
incluem, também, outros tipos de materiais, como fontes e materiais usados em pesquisa, 
na indústria e na medicina Há especificações bem definidas quanto às características 
físico-químicas e de atividade para os tipos de rcjeitos que são aceitos em um repositório de 
baixa e media atividade. 

Repositórios de rejeitos são construídos de forma a ter, por projeto, várias barreiras 
de engenharia que impeçam que o material armazenado alcance o meio ambiente. Além 
disso, há sempre um estudo prévio das características hidrogeológicas do terreno, tipo de 
ocupação da área, atividades econômicas desenvolvidas, sismologia da região, etc. O 



modelo de construção denominado subsuperfície, utilizado em vários países, é considerado 
adequado para as condições brasileiras. 

Na definição de um projeto de engenharia para um repositório é necessário 
considerar determinadas características que possam contribuir para uma melhor aceitação 
do mesmo pela comunidade hospedeira. Entre as características do projeto que merecem 
atenção estão, por exemplo, a arquitetura das instalações, a qual deve trazer uma 
contribuição para o local, e as instalações acessórias, como o centro de informações e 
laboratórios de pesquisa que podem ser utilizados para trabalhar em temas da região. No 
projeto de engenharia será importante dimensionar a participação da mão de obra local na 
construção e depois na operação do repositório, que pode ser um fator de interesse para os 
habitantes da região. 

É importante observar que o licenciamento de um projeto de repositório passa por 
uma análise detalhada de sua segurança, verificando se atende a requisitos estabelecidos em 
normas pelo órgão regulador, no caso do Brasil, a CNEN. Além dessas normas, em sua 
construção procura-se atender às recomendações da AIEA, que originam da experiência 
internacional sobre o tema. 

Repositório Nacional de Abadia de Goiás 
O Repositório de Rejeitas Radioarivos em Abadia de Goiás, resultante do 

armazenamento dos rejeitas do acidente com o Césio-137 em Goiânia, resume a 
experiência brasileira na construção de um rcpositóno de rejeitos radioativos de baixa e 
média atividade. Esse acidente é considerado o mais sério acidente radiológico já ocorrido 
no mundo, pela extensão da contaminação, número de pessoas contaminadas e pelos 
trabalhos necessários para a remoção da contaminação, consequências do tempo 
transcorrido at( a caracterização do acidente e pelo material radioativo, o Césio- I 37, em 
forma de cloreto, substância de fácil desagregação e solúvel em água. 

A contaminação se espalhou por um grande número de áreas e atingiu materiais 
diversos, gerando grande quantidade de reJeitos. Por decisão, considerando inclusive os 
aspectos psicológicos do acidente, foram coletados e acondicionados até materiais cujo 
nível de contaminação era suficientemente baixo para poder ser descartado na natureza. 

A descontaminação da cidade de Goiânia gerou aproximadamente 3.500 m 3 de 
rejeitos radioativos, com aproximadamente 6.000 toneladas, na forma sólida. 

Pesquisa realizada em Abadia de Goiás em 2007 demonstra que ainda há grande 
desconhecimento sobre a CNEN e sobre o repositório, embora não tenha sido constatada 
rejeição significativa da população em relação ao repositório. 

A situação atual do repositório mostra que é possível transformar esse tipo de 
instalação em um local que não agrida sua vizinhança, tornando-se, ao contrário, centro 
para estudos e informações a respeito dos usos da energia nuclear e atraindo visitantes. O 
Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro Oeste, construído junto ao Repositório de 
Abadia de Goiás é um argumento importante na demonstração de como a construção de um 
repositóno pode trazer melhorias para a comunidade local. 

Repositórios de rejeitos e sua relação com a opinião pública: experiências 
internacionais 

Grande número de países possui repositórios para rejeitos radioativos de baixa e 
média atividade, semelhantes ao que o Brasil estuda construir. A forma de interagir com a 
sociedade tem variado ao longo do tempo e com diferente formação cultural de cada país. 



Experiências de fracasso e de sucesso nesse relacionamento têm ocorrido e sua análise 
ajuda a entender os pontos importantes desse processo, considerando os aspectos 
específicos locais e as condições em que se deram essas iniciativas. As experiências de 21 
países em relação aos repositórios de rejeitas mostram diversas formas de interação com a 
sociedade. Os casos de fracasso no processo de localização estão, em sua grande maioria, 
relacionados a problemas de comunicação com a comunidade hospedeira. Esse aprendizado 
se refletiu em uma mudança na postura dos responsáveis pela construção e operação dos 
repositórios, abrindo caminho para uma maior participação das comunidades locais, o que 
levou a êxito no processo de estabelecimento de repositórios em vários países 

Partes Interessadas 
A aceitação pública de repositórios de rejeitos radioativos está intimamente ligada 

à preservação, para as partes interessadas, do direito de acesso à informação, do direito à 
participação ativa nos processos dec1sórios e, principalmente, do direito à opção de querer, 
ou não, ter em sua vizinhança uma instalação para a qual serão levados e depositados para 
sempre materiais que não têm mais serventia e que não são desejados em outros lugares. 
Por esse motivo, pode ser considerado que as partes interessada') são, de alguma forma, co
gestoras de projetos que digam respeito a este tipo de instalação e, dependendo do poder 
que detenham, de sua representatividade e de seu alcance, podem atuar como facilitadoras, 
como complicadoras e, em caso extremos, podem atuar no sentido da suspensão temporária 
ou definitiva do projeto. Dessa forma é necessário identificá-las, verificar seus interesses e 
a forma de abordá-los adequadamente Existem metodologias que facilitam a realização 
dessa análise. 

Um dos pontos importantes durante o processo de escolha, construção e operação 
do repositório é a coerência entre os diversos participantes do empreendimento. Isso pode 
ser conseguido com iniciativas relacionadas à gestão empresarial, tais como a definição de 
componentes estratégicos (missão, visão), das políticas, estratégias, práticas e 
procedimentos que deverão balizar as relações com as partes interessadas, com sua força de 
trabalho, com o meio ambiente e com a preocupação com as gerações futuras. 

Risco e percepção de risco 
O gerenciamento de riscos considera as avaliações sobre o impacto à saúde 

humana, meio ambiente e economia, além da aceitabilidade dos riscos, que depende da 
atitude e percepção da situação por parte do público, de interesses políticos e econômicos e 
de conceitos sobre desenvolvimento e qualidade de vida. O peso que cada um desses 
aspectos terá na decisão final depende do tipo de empreendimento e dos indivíduos ou 
grupos sociais envolvidos na decisão. 

Os riscos reais de um empreendimento, tal como um repositório, podem ser 
explicitados durante seu projeto ao se definir os aspectos ligados à proteção radiológica, à 
engenharia do projeto, aos materiais que serão armazenados e aos requisitos de aceitação. 
No entanto, quando se trata das questões sociais, a definição de risco pode ter inúmeras 
dimensões, em decorrência da tendência de ser baseada em valores subjetivos como 
controle do risco, confiabilidade e equidade. Assim, os riscos são avaliados em função da 
forma pela qual a sociedade os percebe. 

A percepção e a aceitação do risco podem ser consideradas como a conjunção de 
diferentes fatores tais como: conhecimento do evento gerador, dos mecanismos envolvidos 
e de suas consequências; controle real ou presumido sobre o evento e seu desenvolvimento; 



benefícios potenciais relacionados ao risco; credibilidade da fonte de informação; e 
condições culturais do indivíduo submetido ao risco real ou presumido. 

Alguns aspectos relacionados ao projeto, como credibilidade da fonte de 
informação e benefícios sociais provenientes do mesmo, podem modificar a percepção de 
risco favoravelmente em relação a uma melhor aceitação de um empreendimento. 

Acesso à informação 
O acesso à informação é o elemento chave para a transparência necessária para a 

credibilidade de um projeto e das organizações envolvidas. O propósito deve ser oferecer 
informações a todas as partes interessadas, empregando meios adequados e profissionais 
preparados para endereçar a informação correta às diferentes demandas. 

Os critérios de atualidade, impacto, relevância e interesse público devem nortear a 
divulgação das informações do projeto em suas diversas fases. 

Uma forma de fornecer meios adequados de comparação sobre o impacto de um 
empreendimento é prover informações sobre projetas que sejam comparáveis e com efeitos 
similares e que já tenham sido desenvolvidos. 

V árias são as ferramentas existentes para definição da política de informação a ser 
adotada, como monitoramento da mídia local, a concessão de entrevistas, a realização de 
palestras em escolas, associações de classe e organizações integrantes de movimentos 
ambientalistas, dentre outras, que podem dar parâmetros para as decisões a serem tomadas. 
O uso da pesquisa de opinião é uma forma importante de levantar o perfil da população 
local de forma a encontrar subsídios para o planejamento 

Para permitir a pronta resposta às solicitações externas, é necessário que se tenha 
um banco de dados atualizados com informações do projeto. 

Um instrumento fundamental na criação de canais de comunicação com a 
população locaf é a constituição de grupo formado por representantes da comunidade e 
integrantes da administração do repositório como forma de garantir transparência ao 
processo. 

Participação do público qualificado no processo de tomada de decisão 
Um termo utilizado na discussão de processos participativos é o de "público 

qualificado". A qualificação do público para participação no processo de tomada de decisão 
referente à construção do repositório deve ser analisada quanto a dois aspectos: a 
representatividade do participante em relação à comunidade e seu nível de informação, que 
deve ser tal que permita contribuir para o processo. Enquanto em relação à 
representatividade é importante o processo de escolha, o empreendedor pode ter um papel 
relevante para que a comunidade local alcance um nível de informação que permita sua 
participação efetiva. 

Pesquisa realizada em 27 países da Europa, sobre o posicionamento de pessoas 
quanto à sua participação ou não na tomada de decisão para a escolha de local para um 
repositório de rejeitas, mostra que grande parte da população deseJa ser consultada sobre a 
decisão. Esse resultado varia de país para país e está também relacionado à confiança que a 
população tem em suas autondades 

Bélgica, Hungria e Reino Unido são exemplos de governos que criaram programas 
para permitir a participação das comunidades envolvidas na decisão de construção do 
repositório. 



A forma de estruturar e constituir comitês locais que interagem com o 
empreendedor deve assegurar a participação do público e sua representatividade. 

Conclusões 
A experiência mais recente de outros países mostra que a diferença entre o sucesso e 

o fracasso na localização e construção de um repositório de rejeitos pode estar na forma 
adequada de se proporcionar a comunicação e a interação com a sociedade, em um 
processo participativo e transparente 

O processo de acesso às comunidades locais irá depender de vários fatores, uma vez 
que está ligado a características sociais, culturais e econômicas da população da área do 
empreendimento. Por esse motivo, os responsáveis deverão ter em mente as diversas 
ferramentas existentes para criar a mteração necessária para que o projeto seja abraçado 
pela comunidade e pelas lideranças locais. Além disso, será necessário que haja 
flexibilidade para poder abranger as diferentes visões e demandas que irão surgir durante a 
execução do projeto. 

Embora o trabalho não esteja fechado em uma única estratégia de implantação do 
empreendimento, é óbvio que a experiência no País e no exterior recomenda que não seja 
adotado o método DAD (define-anuncm-defende), pois o que parece economia no presente 
irá provavelmente representar custos e desgastes futuros, colocando em risco a execução do 
projeto a qualquer tempo. Também o trabalho recomenda que a escolha inicial não resida 
em uma única alternativa de local, pois qualquer ação contrária nessa fase, além de atrasar 
o processo, poderá não só inviabilizá-lo como também diminuir as chances de aceitação por 
outro local potencial. 

A área nuclear em todo o mundo está alterando seu processo de comunicação. Está 
claro que é necessário mudar a forma de transmitir as informações para a sociedade e de 
considerar fatores como a percepção de risco, a população alvo da comunicação, as 
dificuldades de adaptação de linguagem e, acima de tudo, a credibilidade da fonte para se 
obter êxito na sociedade moderna. A área nuclear deve passar por uma espécie de revolução 
para se tornar capaz de falar aos interlocutores não especialistas. Ultrapassar esta fronteira é 
o primeiro passo para iniciar um processo participativo, mais democrático e transparente 
que permita que a indústria nuclear ocupe o seu devido lugar em vista dos desafios do 
mundo moderno. 

Algumas questões importantes permanecem abertas e devem merecer a atenção do 
Projeto CIS na continuação de seu trabalho. Entre elas estão a de definição do processo de 
anúncio da construção do repositório e o momento e a forma de acesso a comunidades para 
convidá-las a participar do empreendimento. Também falta uma melhor análise do 
empreendimento e seus potenciais impactos positivos e negativos para o local hospedeiro. 

É necessário também que seja definido um grupo reduzido de pessoas que passe a se 
dedicar de forma integral à questão, independentemente do grupo que atua no Projeto CIS, 
para que as questões operacionais possam ser mais bem equacionadas dentro do prazo cada 
vez mais exíguo que se apresenta para dar real início ao processo. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 



CAPÍTULO 1 -INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivo do documento 

Este é um primeiro documento de uma série a ser produzida pelo grupo do Projeto 
CIS. 

O auxílio à direção dos órgãos nucleares na abordagem da questão da comunicação 
dos depósitos de rejeitas será um processo em que o aumento do conhecimento e o 
aparecimento das sugestões de alternativas para dar suporte às decisões gerenciais irão 
ocorrer de forma gradativa, uma vez que se trata de assunto pouco trabalhado de forma 
sistemática na área nuclear no País. O conhecimento acumulado pela experiência dos 
diversos participantes e a troca de informações irão enriquecendo e ajudando a montar de 
forma organizada um painel da situação e das alternativas existentes para a tomada de 
decisão. O objetivo do grupo não é a tomada de decisão em si, mas sim atuar como coletor 
e analisador das informações para permitir que os decisores, no caso a Alta Direção dos 
órgãos nucleares envolvidos no tema, tenham alternativas fundamentadas de escolha. 

Em uma segunda fase, quando as pnncipais decisões políticas forem adotadas, o 
grupo deverá elaborar um Plano de Comunicação e Interação com a sociedade que atinja o 
campo operadonal e que deverá ser discutido e aprovado pelos níveis de direção. Portanto, 
o objetivo deste documento é uma primeira análise para apontar os fatores mais relevantes 
na comunicação com a sociedade e sua participação no processo de construção de um 
repositório para rejeitas radioativos. Para auxiliar o entendimento das propostas a serem 
consideradas, o documento procura ilustrar e caracterizar a situação, com fontes baseadas 
em trabalhos já realizados sobre este assunto e exemplos nacionais ou de outros países, 
ressaltando o motivo da importância de cada ponto apresentado no documento. 

1.2. Responsabilidade pelo empreendimento 

Ainda que a legislação atual aponte a Comissão Nacional de Energia Nuclear como 
responsável pela construção e gestão de repositórios de rejeitas, este trabalho prefere deixar 
de forma menos específica essa designação, utilizando o termo "empreendedor" para 
identificar a organização responsável pelo projeto de construção do repositório. Isso ocorre 
porque entre as possíveis hipóteses de desdobramento futuro, existem alternativas que 
podem determinar a criação de uma entidade jurídica especificamente voltada para esse 
tema, como ocorreu em outros países. O empreendedor, nesse caso, representa a 
organização que tem responsabilidade maior pela construção do repositório, o que envolve 
a gestão do processo em si, tomada de decisão de estratégias para a comunicação e 
interação com a sociedade de uma forma geral e em especial com as comunidades 
diretamente afetadas pelo empreendimento. Nas oportunidades em que o texto se refere à 
operação pós-construção do depósito final de rejeitas, o responsável é denominado "gestor 
do repositório", embora os papéis possam vir a ser executados pela mesma instituição. 



1.3. Considerações gerais 

A scleção de um local apropriado; o licenciamento, a construção e a operação de um 
repositório nacional de rejcitos radioativos são diferentes etapas de um mesmo projeto, a 
saber, o projeto de dotar o país de um repositório de rejeitos radioativos que segregue, e que 
mantenha segregado do meio ambiente, materiais cuJas características físicas possam 
representar um risco para a saúde e para a sobrevivência da biota a eles exposta. Na 
interação com a sociedade é importante considerar cada uma dessas etapas e planejar o 
relacionamento do empreendimento com a comunidade local. 

Os exemplos de outros países na construção de repositórios mostram que é 
importante identificar fontes de informação externas ao órgão que promoverá a construção 
do repositório e que irão mtluenciar a participação da sociedade. A independência e a 
credibilidade são os pontos chaves da comunicação. A sociedade, e especialmente a 
imprensa, está buscando posicionamentos não comprometidos com interesses de quem 
promove o empreendimento 

Algumas necessidades relacionadas ao sucesso da comunicação tornam-se claras 
mesmo nas fases iniciais das discussões. Para haver t1uxo de informações constante e ágil é 
preciso dispor de profissionais de comumcação qualificados e em número suficiente para 
promover o atendimento adequado às demandas. Também é imprescind-ível formar porta
vozes bem treinados e capacitados a falar sobre o projeto Para cada grupo de interessados 
as fontes de informação podem ser diferentes As novas tecnologias devem ser 
incorporadas ao processo de comunicação e, nesse sentido, a internet e outras mídias 
correlatas devem ser valorizadas como ferramentas potenciais para transmitir mensagens 
sobre o tema. 

É fundamental identificar os grupos de interessados no proJeto em âmbito local 
(associações, entidades de classe e outros segmentos de atuação na comunidade) para 
preparar a divulgação do conteúdo. O contexto local fará a diferença no projeto e, pelas 
características do empreendimento, o impacto global também merece ser destacado. 

Deve haver preocupação de fornecer a informação adequada e correta sobre efeitos 
biológicos da radiação e riscos à saúde advindos da operação de um repositório de rejeitas. 
Nesse sentido, biólogos, médicos e profissionais da área de saúde devem esclarecer sobre 
questões que possam atligir a população no que diz respeito aos possíveis impactos para a 
comunidade na área de influência do empreendimento. Sobre a segurança do 
empreendimento e dia a dia da instalação, profissionais da operadora do repositório devem 
ser especialmente capacitados a responder sobre o assunto. Devem participar também 
profissionais de outras instituições que possam agregar maior legitimidade ao conteúdo, 
cuja atuação não possa ser contestada em relação à estarem diretamente comprometidos em 
termos de vínculo de trabalho. O grande desafio é identificar esses profissionais e capacitá
los na área de comunicação. 
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A opção tecnológica pela energia nuclear e o bem estar da sociedade precisam ser 
termos indissociáveis. Em função do desconhecimento da área nuclear e sua rejeição ainda 
existente, pode-se deduzir que as estruturas de difusão e divulgação existentes não têm 
atingido a efetividade que seria desejada e provavelmente necessitam ser totalmente 
reformuladas. 

Com o objetivo de se alcançar sucesso nesta empreitada, deverá ser criada uma 
estrutura organizacional completa pelo empreendedor e gestor do repositório para gerir o 
processo de construção do repositório, desde o momento em que seja tomada a decisão da 
estratégia a ser adotada até o processo de sua gestão institucional. Esta estrutura deve 
incluir, dentre as áreas de maior relevância, a área de comunicação, com profissionais 
capacitados em comunicação e interação com a sociedade, que terão a responsabilidade de 
coordenar o processo de transparência na mformação e de participação junto às 
comunidades envolvidas. 
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CAPITULO 2- ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

Ivan Pedro Salati de Almeida 

2.1lntrodução 

O objetivo deste capítulo é discutir as diversas estratégias que têm sido utilizadas 
pelos diversos países para a implantação de repositórios no que trata do relacionamento 
com a sociedade e analisar as possíveis vantagens e desvantagens comparativas de cada 
uma. Três tipos de estratégia podem ser consideradas como as mais importantes: a 
estratégia DAD, a estratégia propositiva\participativa e a estratégia da candidatura 
espontânea. 

2.2. Alternativas e suas características 

2.2.1 Estratégia DAD- define, anuncia e defende 

Essa estratégia foi a mais utilizada no passado e consiste na escolha de local baseada 
em critérios essencialmente técnicos. Uma vez definido o local em função de parâmetros 
estabelecidos ~a priori, tais como adequação em termos de características geológicas, 
geográficas e econômicas, o Governo anuncia publicamente a escolha e procura justificar 
os motivos que levaram a essa escolha, tentando de alguma forma minimizar qualquer 
oposição que possa surgir da escolha. 

A estratégia DAD tem sido utilizada quando o local já foi anteriormente destinado a 
receber o armazenamento temporário de rejeitas radioativos, como no caso de El Cabril, na 
Espanha, ou quando já existe material depositado no local ou próximo ao local, como 
ocorreu no caso de Abadia de Goiás. Foi também o processo adotado pelo governo 
americano na escolha de Yucca Montain para repositório de rejeito de alta atividade. A 
participação da sociedade se limita a manifestações em audiências públicas nas quais os 
representantes dos órgãos oficiais procuram responder as questões levantadas pela 
audiência, procurando analisar os problemas e olhando para soluções compensatórias. Em 
alguns casos as compensações, como a melhoria da infraestrutura local, novas escolas e 
mesmo compensações financeiras, são propostas para diminuir potencial oposição à 
decisão. 

A principal característica desse processo é que uma vez definido o local, o governo 
busca a aceitação das comunidades locais usando somente reuniões para explicações sobre 
o evento e oferece propostas de compensação. A participação pública é para definir como 
as compensações podem ser ajustadas e aceitas. 

2.2.2 Estratégia Propositiva/Participativa 
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Neste tipo de estratégia para a escolha de local, os órgãos governamentais 
selecionam regiões potencialmente adequadas para local izaçào do repositório, com base nas 
informações disponíveis em bancos de dados existentes, entre elas: características 
geológicas, geográficas, econômicas e sociológicas, definindo um determinado número de 
locais potenciais As comunidades dos loca1s que atendem às condições iniciais são 
convidadas a participar do processo de escolha do local, o que é feito mostrando as 
possíveis vantagens que o empreendimento trará para a região A aceitação do convite 
consiste em concordar que sejam realizadas pesquisas mais detalhadas na região para 
refinar a seleção dos locais Aos convidados é dada a prerrogativa de se retirar 
espontaneamente do processo a qualquer momento antes do início das obras do repositório, 
sem a necessidade de justificativa. Na medida em que a seleção vai evoluindo, vai sendo 
dada maior participação da comunidade no processo de definição de características de 
implantação do empreendimento. Para isso são nomeadas estruturas de representação local, 
para acompanhamento do processo, de forma a dirimir todas as dúvidas e a auxiliar nas 
escolhas a serem feitas. Essas representações locais recebem todas as informações sobre 
como o projeto está sendo executado e t2m a oportunidade de participar e influenciar nas 
decisões a serem tomadas. Essa alternativa é a que tem tido preferência mais recentemente 
e como exemplos podem ser citados os casos das políticas adotadas na Hungria, na 
Eslovênia e no Reino Unido. 

2.2.3 Estratégia da candidatura espontânea 

Em alguns casos, podem surgir candidaturas espontâneas de comunidades que veem 
na constmção de um repositório a oportunidade para o desenvolvimento local e para a 
atração de outras atividades econômicas associadas e, dessa forma, oferecem sua região 
para localização do empreendimento. Nesse caso, a primeira avaliação a ser feita é se o 
local se enquadra nas condições mínimas para que seja levada adiante a pesquisa mais 
aprofundada para verificar a adequação defmit1va do local. Além disso, é importante 
confirmar se a candidatura foi feita realmente com representatividade das lideranças locais, 
uma vez que um ponto chave para o sucesso do projeto é conhecer o grau de suporte efetivo 
que o mesmo pode receber da população local. 

Como exemplo pode ser citado o caso da prefeitura de Flammanvile, França, que se 
apresentou como candidata para receber a construção de uma nova central nuclear, uma vez 
que a indústria que explorava uma jazida de granito na cidade teve suas atividades 
praticamente encerradas por exaustão do material a ser retirado [1] O prefeito e a 
comunidade viram o novo empreendimento como oportunidade para criar novos empregos 
e manter os jovens na cidade, ao mvés de perder essa população para as cidades maiores 
com maior oferta de trabalho 

2.3 Comparação entre as diferentes estratégias 

2.3.1 Vantagens e desvantagens da estratégia DAD 

A principal vantagem da estratégia DAD é que o trabalho de escolha é direcionado 
tecnicamente, de forma mais objetiva, com menores custos e, teoricamente, com um prazo 
menor de implantação. Essa estratégia pode ser utilizada principalmente em locais onde já 
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existe um depósito anterior de rejeitas radioativos. Nesse caso o local é normalmente de 
propriedade do governo evitando park da difícil discussão resultante da remoção dos 
proprietários atuais. Esse conflito, quando ocorre, é uma das causas para o crescimento de 
oposição em relação ao empreendimento. Além disso, a propriedade do governo permite 
que sejam aprofundados os estudos sobre as características do local quanto à sua 
adequabilidade para receber o repositório. Mais ainda, caso exista no local um depósito 
provisório de rejeitos radioativos, já devem existir outros dados e informações sobre o 
mesmo, como um programa de monitora~~ão ambiental, que em um novo local demandaria 
pelo menos dois anos de funcionamento para fornecer as informações necessárias para a 
caracterização pré-operacional. Outro ponto positivo é que parte da informação sobre o 
tema da energia nuclear provavelmente já deve ter sido discutida com a população local e 
será mais fácil de identificar quais são os grupos mais resistentes e como discutir com os 
mesmos. 

Essa estratégia, entretanto, tem se apresentado como de alto risco, uma vez que cada 
vez mais a sociedade tem exigido participação no processo e pode inviabilizar 
politicamente a execução do empreendimento pela rejeição à imposição do locaL Um 
exemplo foi o primeiro processo de escolha de iocal de repositório feito pela Hungria [2] 
que fracassou face à forte oposição local. Nesse caso, a oposição foi capaz de gerar um 
movimento nacional de simpatia e apoio à comunidade do local escolhido, o que acabou 
inviabilizando politicamente a construção do repositório. 

A estratégia DAD também foi utilizada pelos Estados Unidos para definir o local 
para o repositório para rejeitos radioativos de alto nível de radiação. O local em Yucca 
Mountain foi escolhido atendendo a todos os requisitos técnicos para ser utilizado como um 
repositório geológico, mas não houve suficiente discussão com a população local e das 
comunidades vizinhas, o que fez com que não contasse com o apoio do governo do E~tado 
de Nevada e de comunidades vizinhas. Ainda é incerta a utilização do repositório, após 
bilhões de dólares investidos na construção das instalações, conforme se depreende de 
pronunciamento do presidente americano Barack Obama, logo após sua posse, que afirmou 
não estar seguro de que este seJa o lugar mais adequado para a construção do depósito final, 
influenciado pelo posicionamento político de representantes do Estado de Nevada no 
Congresso americano. 

No Brasil, na década de 90, bastou o anúncio de que alguns lugares estariam entre 
os escolhidos para a possível localização do repositório de rejeitos, para que fosse suscitada 
forte reação de políticos, prefeitos, governadores e deputados, contra a possibilidade de 
escolha de um locaL Entre os que reagiram, estava o Governo da Bahía, que descartou a 
possível indicação da região do Raso da Catarina como local potencial para a deposição de 
rejeitas. 

Se existir qualquer nível de oposição política dentro da comunidade, é grande o 
nsco de polarização política local. O anúncio de construção do repositório pode ser 
utilizado pela oposição para ganhar apoio dos eleitores. Uma vez que a resistência contra o 
repositório foi colocada como um slogan político, torna-se cada vez mais difícil criar 
ambiente para uma discussão racional, com argumentos lógicos e técnicos sobre o assunto. 
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2.3.2 Vantagens e desvantagens da estratégia participativa!propositiva 

A principal vantagem dessa estratégia é diminuir a resistência à aceitação da 
proposição, uma vez que a população local, se devidamente representada no órgão que 
participa do projeto, tende a se sentir parte do projeto e tem suas dúvidas respondidas ao 
longo do empreendimento na medida em que surgem. A pariicipação aumenta a 
possibilidade de sucesso do empreendimento 

A estratégia participativa foi utilizada com sucesso na Hungria, na segunda tentativa 
de definição para o local do repositório. Após o fracasso da estratégia DAD, foi decidida 
uma nova abordagem no país. Depois da seleçào prévia de regiões convenientes, baseada 
nos critérios técnicos e nas informações disponíveis. foram enviadas 321 cartas a 
representantes de comunidades dessas regiões. Trinta e três dentre as comunidades 
consultadas responderam positivamente ao convite de participação no processo de escolha. 
Dada a sequência no projeto e depois de realizadas as avaliações mais detalhadas, foram 
convidadas oito localidades para a fase segumte Dessas, seis aceitaram e, após outras 
análises, fo1 escolhida uma entre elas como o lugar mais conveniente para a construção do 
repositório como relatado por Buday [ l]. 

A estratégia participativa também foi adotada com relativo sucesso na Eslovênia [3] 
tendo resultado em 8 comunidades candidatas na primeira fase, sendo que dessas, 3 se 
retiraram nas fases posteriores. Na fase final de seleção, a oposição !~cal cresceu e o local 
preferencial ainda está em discussão com a comunidade que havia sido escolhida. 

O Reino Unido também está utilizando este tipo de estratégia para a escolha de local 
para o repositório geológico de re1eitos de alta atividade. O processo foi iniciado antes de 
2003 e ainda está em andamento [ 4,5 e 6]. 

Entre os riscos para esta estratégia. o princtpal é a ausência de comunidades 
candidatas após o convite inicial ou após qualquer outra fase da seleção 

A principal desvantagem dessa estratégia é a dificuldade de coordenação do 
processo e os custos envolvidos, uma vez que 1mplica, em um determinado momento do 
processo, começar a interagir fortemente com diversas comunidades ao mesmo tempo, 
sustentando e patrocinando as atividades de interação e comunicação com a sociedade. A 
utilização desse processo requer um grande esforço no planejamento das atividades de 
forma a não sofrer perda de continuidade. Outro ponto essencial é a definição dos aspectos 
relativos à tomada de decisão quanto ao anúncio do empreendimento (momento e forma de 
anúncio), o número de locais a serem convidados (função da escolha de parâmetros para 
seleção prévia), e quais os mecanismos que serão utilizados para criar a interação com as 
comunidades, de forma a criar uma relação de confiança e credibilidade nos parceiros 
locais. 
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2.3.3 Vantagens e desvantagens da estratégia da candidatura espontânea 

A principal vantagem da candidatura espontânea de uma comunidade para sediar o 
repositório é que, caso atenda aos requisitos necessários, eliminará o processo de 
coordenação com muitos parceiros e, em princípio, contará com o apoio da população local. 
Isso diminuiria custos e tempo necessários para os estudos na fase inicial do processo de 
definição de local. O risco principal está em uma mudança no posicionamento da população 
local, levando o responsável pela construção a ficar sem alternativas e ter que iniciar 
novamente todo o processo. 

A presença de mais de uma comunidade candidata poderá criar o ambiente de 
disputa necessário e um maior comprometimento das comunidades relacionadas ao 
processo. Isso pode favorecer a discussão e participação da população, aumentando a 
transparência e a confiança das comunidades envolvidas. 

O maior risco é que a decisão para a candidatura espontânea de uma comunidade 
não tenha sido adotada com o real apoio local, levando à possibilidade de mudança na 
opinião da população, durante o processo de detalhamento do projeto ou mesmo após o 
início de sua construção. Assim, é importante para o Governo assegurar que haja um 
efetivo apoio da população ao projeto. No caso de uma única candidatura, se o apoio real 
não existe, o órgão governamental encarregado da construção pode ficar sem alternativas e 
irá necessitar reiniciar todo o processo, sem contar o desgaste que uma negativa certamente 
irá oferecer em relação à possibilidade de aceitação por outras comunidades. 
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CAPITULO 3- CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

3.1 Introdução 

Wellington Antonio Soares 
Rogério Pimenta Mourão 

Vinicius V erna Magalhães Ferreira 

O objetivo deste capítulo é apresentar características básicas de repositórios de 
rejeitas, englobando definições sobre esse tipo de rejeito e seu gerenciamento e ainda os 
conceitos de segurança utilizados na seleção de local, projeto e construção desses 
repositónos Descreve-se, também, um modelo de repositório proposto para o Brasil, e as 
características desejadas para um repositório que possam contribuir para uma melhor 
aceitação do mesmo pelas partes interessadas, aí incluída a população que irá viver no 
entorno dessa instalação. 

3.2 Gerenciamento dos rejeitos radioativos: da geração à deposição 

Rejeito radioativo é qualquer material resultante de atividades humanas que 
contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de i~nção especificados em 
normas e para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista Esses rejeitas são gerados 
durante a operação dos reatores nucleares de potência, pelas instalações do ciclo do 
combustível (mineração, beneficiamento do mmeno, conversão, enriquecimento, 
fabricação de elementos combustíveis e reprocessamento) e por usuários de radio isótopos 
em aplicações na medicina, na indústria, na agricultura e em pesquisas. 

Os rejeitas podem ser caracterizados pelo tipo de radiação emitida (altà, beta, gama, 
nêutron), por sua forma física (sólidos, líquidos ou gasosos), radiotoxicidade ou por sua 
meia-vida radioativa, isto é, o tempo necessário para que sua radioatividade se reduza à 
metade. Estabeleceu-se que rejeitos contendo radioisótopos com meia-vida superior a 30 
anos são considerados rejeitos de longa duração. 

A gerência de rejeitos radioativos abrange as operações que começam na sua 
geração e terminam com a sua deposição em repositório. Estas operações têm como 
objetivo principal gerenciar os rejeitos de maneira segura, de modo a proteger o homem e a 
natureza dos impactos negativos São princípios fundamentais da gerência de rejeitas 
radioativos a prevenção e a otimização. 

A prevenção consiste em evitar que as atividades gerem rejeitos sempre que 
possível, enquanto a otimização, no caso de rejeitas, significa a máxima redução em sua 
geração, pela adoção de medidas de racionalização de processos, e pela reciclagem ou 
recuperação de materiais, sendo uma das práticas mais importantes a segregação dos 
rejeitos. A segregação permite que se separem os rejeitos que podem ser armazenados para 
decaimento e posterior liberação daqueles que, devtdo a sua longa meia-vida, devem, após 
o correto tratamento e acondicionamento, sc:r enviados ao repositório, onde serão mantidos 
de forma segura, pelo tempo que se fizer necessário à proteção ao ser humano e ao meio 
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ambiente. O repositório é um local de armazenamento definitivo dos rejeitas, sem intenção 
de removê-los futuramente 

A maioria dos rejeitas radioativos de grandes geradores é processada na própria 
instalação nuclear, através de técnicas de redução de volume e imobilização em tambores. 
Como resultado desse processamento, tem-se um produto estável e que pode ser 
armazenado com segurança por longo tempo. Os operadores que geram pequeno volume de 
rejeitas quase nunca dispõem dessa capacidade, sendo seu rejeito tratado em instalações 
apropriadas, muitas vezes localizadas Junto ao rc~positório. 

No Quadro 3.1, são apresentados, de maneira resumida, os empreendimentos que 
podem gerar rejeitas radioativos. 

Quadro 3.1 -Principais instalações geradoras de rejeitas radioativos 
·:. :. . ··.·.··. '·: 

.•-.. 

r > .:· .. .· ...... ·, 

. caraete;j~t!tas cg~'~ns Classe!~ª /Nature~~ da instalação 
'( . . . ··:·: iri~tata~~9 

.: 
.' 

Usina nuclear Possuem sistemas de redução de 

Grande Institutos de pesquisas nucleares 
volume, tratamento e acondicionamento 
de rejeitas, bem como instalação para o 

geradora 
armazenamento inicial dos rejeitas 

Indústrias do ciclo do combustível nuclear tratados. 
- ·--· 

Instalações de medicina nuclear A quantidade e o tipo de serviços 

Usuários de fontes radioativas seladas, 
executados não justificam instalações 
para o processamento do rejeito. Essas 

Pequena para-raios e detectores de fumaça instalações podem ou não possuir local 
geradora . 

para decaimento do material radioativo 
Universidades que trabalham com até atingir seu nível de isenção para 
pesquisas na área nuclear descarte no ambiente. 

3.3 Opções para deposição de rejeitos 

A forma de deposição dos rejeitas depende de suas características próprias, como 
nível de radiação, conteúdo isotópico e geração de calor. No Quadro 3.2 são apresentadas 
as opções recomendadas segundo a categoria do reJeito. 

Quadro 3.2- Formas de deposição de rejeitas radioativos [1 ]. 

:. 

:· 
0 ~~() A ~ Í ... ~ ::.:'· · .:· .· · .. p~ y~ vepos ~Q.,.,·,::.:::: Ga(acteristicas 

Rejeito isento 

.': 

Atividade abaixo dos limites de 
dispensa 

Rejeitas de baixo e Concentração de radionuclídeos de 
médio níveis Meia-vida meia-vida longa limitada (máximo 

(Atividade acima dos curta 4.000 Bq/g por embalado e 400 
limites de liberação e Bq/g para a média dos embalados) 

geração de calor 
abaixo de 2 kW/m3) Meia-vida Concentração de radionuclídeos de 

L------------'L:.Io.:c..n""lg""ia=--------'-'-m:.:..e:cci.=.a-""vida longa acima dos limites 

. .. . ... · .. ·. . ...... ·. 

Nenhuma restrição 
radiológica 

Repositório de superfície 
ou em formação geológica 

Repositório em formação 
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Rejeito de alto nível 

----·------------.-------------, 
acima geológica 

·---- --------j- ---
Geração de calor acima de 2 kW/m 3 

e concentração de radionuclídeos 
de meia-vida longa superior à de 
rejeitas de baixo e médio níveis 

Repositório em formação 
geológica 

--'----------------- -----------' 

3.4 Tipos de rejeitos radioativos gerados no País 

A maior parte dos rejeitos gerados no Brasil ~ de baixo nível de radiação, nas 
formas sólida e líquida. Rejeitos sólidos são constituídos de papéis, macacões, luvas, 
material pulverulento, ferramentas e demais utensílios contaminados. enquanto os rejeitas 
líquidos são usualmente soluções aquosas ou orgânicas contendo radionuclídeos. 

Os rejeitas de médio nível de radiação são gerados principalmente nas usinas 
nucleares, como os concentrados do evaporador c resinas de purificação da água do circuito 
pnmáno. Os rejeitas de alta atividade são aqueles provenientes do reprocessamento de 
combustíveis irradiados ou os próprios combustíveis irradiados. quando tomada a decisão 
de não reprocessá-los. No caso do Brasil_ como essa decisão não foi tomada. os 
combustíveis irradiados r.ão podem ser considerados rejcitos e:, portanto, não se pode dizer 
que existam reJeitos de alto nível no País na atualidade. 

Al~m dos tipos de reJeito citados, há também aqueles decorrentes do 
descomissionamento das instalaçôes nucleares e radiativas, os quais- também devem ser 
inventariados e acondicionados adequadamente 

3.5 Estimativa de rejeitos para planejamento do repositório 

Para a construção do repositório, devem ser estimados o volume total de reJeitos que 
deverá ser armazenado durante a operação do mesmo e sua atividade radioativa. Para isto, é 
preciso considerar os reJeitos já existentes e armazenados em depósitos iniciais e 
intermediários e aqueles que serão gerados durante o tempo de operação do repositório. Na 
estimativa desses volumes para o repositório brasileiro, foi tomado como referência o 
repositório de El Cabril, na Espanha, cuja capacidade- 50.000 m'- é da mesma magnitude 
daquela estimada para o repositório brasileiro (36 200 m 1

), conforme indicado no Quadro 
3.3. Esse volume equivale aproximadamente ao volume de um retângulo de 120m de 
comprimento por 1 00 m de largura e uma altura de 3 m. 

Quadro 3.3- Estimativa do volume de rejeitas para um repositório nacional [2] . 
.. _ .. 

> ••• ~rigem dos rej~itôs · Qy~otiHâd~.~m m 3
• • .. · .. 

--~---- ----~....-:..---~~~~""-+--"'-''""'---~""'"--""'--'"---1 

Operação de usinas nucleares 28.300 

Atividades de pesquisa e aplicações de radioisótopos 1.500 
---------------~----

Descomissionamento de instalações nucleares (centrais nucleares e 
pequenas instalações) 

6.400 

Total 36.200 
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Se a esses rejeitos forem acrescentados aqueles de nível de radiação muito baixo, 
provenientes de descomissionamento de instalações nucleares, e que serão dispostos em 
outra unidade de deposição, chega-se a um volume total de aproximadamente 60.000 m3

• 

3.6 Conceitos de segurança utilizados em projetos de repositórios 

3.6.1 Segurança tisica e radiológica 
Para ser aceito para deposição em um repositório, os reJettos devem estar em 

conformidade com critérios de aceitação estabelecidos durante o projeto conceituai do 
repositório, e que estipulam forma de acondicionamento, tipo de rejeito que pode ser 
armazenado no repositório e outras características que garantam a segurança do processo de 
deposição. 

Outro aspecto fundamental para garantia da segurança é o uso de múltiplas barreiras 
de engenharia. Construídas com materiais e processos diversos, busca-se com este conceito 
garantir o isolamento suficiente do meio ambiente e a limitação de possíveis liberações do 
material radioativo, assegurando que falhas ou combinações de falhas, que poderiam levar a 
conseqüências radiológicas significativas, sejam de ocorrência pouco provável. Isso porque, 
caso uma barreira não funcione adequadamente, outras atuarão para impedir a liberação de 
materiais radioativos para o ambiente. Como exemplo, mostra-se esquematicamente na 
Figura 3.1 o sistema de barreiras do sítio de deposição de El Cabril, na Espanha. 

Figura 3.1 Sistema de múltiplas barreiras do repositório de El Cabril [3] 

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) prevê categorias de barreiras 
de engenharia que cumprem essa finalidade e que são ilustradas no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 - Barreiras de engenharia [2]. 
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" ljpo qe 
••• .·T(pos .~,·~ateriai~ y~ilizado~··•··• F1úilç~~ a ser desempenha~~ barreira ·.·. 

Cimento e argamassa; 
A forma do rejeito - Proporcionar resistência mecânica; Betume; 
e recipiente 

-Limitar a infiltração de água; Polímero; (Embalado de 
rejeito) - Reter os radionuclideos. Recipiente de concreto; 

Recipiente metálico. 
~---- --

- Preencher vazios; Argila; 
- Limitar a infiltração de água; Cimento e argila; 

Material de -Sorver radionuclídeos; Argamassa; 
recheio - Precipitar radionuclídeos; Mistura de argila, cimento, solo e 

- Controlar gases gerados; rocha; 

- Permitir a recuperação do rejeito. Matérias de baixa resistência. 

Concreto; 

- Proporcionar estabilidade física; Concreto armado; 

Material estrutural - Funcionar como barreira de Argila; 
contenção. Asfalto ou camada orgânica; 

Cobertura de aço. 
-

Valas de - Permitir controle do materiallixiviado; Pedregulho e areia; 
drenagem - Permitir monitoração. Cimento e cerâmica. 

- Limitar infiltração da água: Argilas; 
~ 

-Controlar a liberação de gases; Asfalto ou membrana polimérica; 

Cobertura - Funcionar com barreira à intrusão Areia ou solo; 
biológica e humana; Pedregulho ou paralelepípedo; 
- Funcionar como barreira contra Laje de concreto; 

erosão. Vegetação. -·------

A seleção de um local adequado é também importante para a segurança do 
repositório. Entre os requisitos a serem observados estão as condições hidra-geológicas do 
terreno, tipo de ocupação da área, atividades econômicas desenvolvidas, sismologia da 
região, etc. Deve-se levar em conta não somente as condições presentes, mas também as 
futuras. Assim, é necessário fazer previsões de como se comportarão os parâmetros 
importantes no longo prazo. 

3.7 Normalização e licenciamento como contribuição à segurança 

O processo de gerenciamento de reJeitas radioativos é reg1do por um conjunto de 
normas que buscam garantir o confinamento seguro desses rejeitas, pelo tempo que se fizer 
necessário, para garantir segurança ao homem e ao ambiente. 

A fim de se garantir que o impacto devido à implantação do repositório seja 
corretamente quantificado e as normas pertinentes atendidas, o empreendedor tem que 
realizar uma análise de segurança detalhada. Essa análise inclui estudos de cenários de 
caminhos de exposição, proteção aos indivíduos durante a operação e estabilidade da 
mstalação após fechamento Também são feitas análises de desempenho de componentes 
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individuais do repositório, como o embalado, a laje de cobertura da estrutura de concreto ou 
o terreno circunvizinho. Esse estudo é submetido aos órgãos licenciadores e, somente após 
a emissão das respectivas licenças é que a construção e operação do repositório poderão ser 
efetivadas. No Quadro 3.5, são apresentados as principais leis federais e documentos 
normativos emitidos pela CNEN, relacionados a esse tipo de empreendimento. A 
normalização abrange as etapas de seleção de local, construção e operação do repositório. 

Quadro 3.5 - Principais leis e normas pertinentes à implantação de repositórios. 
-. 'i ·-<· .. -.. :ntul~ ··i •.• ac9JE!tivQ·.··•·. .·· .. i > 

.... } . L 
.··. 

Dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a 
Lei 10.308, de 20 de novembro operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 
de 2001 responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de 

rejeitas radioativos 

Instrução Normativa 010 
Estabelece os requisitos mínimos de radioproteção e segurança, e 
regulamenta o processo de certificação ou licenciamento de 

DRS/CNEN: Requisitos de 
repositórios, para rejeitas de baixo e médio níveis de radiação, a segurança para depósitos finais 
cargo da CNEN, visando o isolamento dos rejeitas em relação à 

de rejeitas radioativos de baixo 
biosfera pelo tempo necessário para garantir a proteção e e médio níveis de radiação 
segurança radiológicas dos seres vivos e do meio ambiente. 

1----
CNEN-NE-2.01: Proteção Física 

Estabelece os princípios gerais e requisitos básicos exigidos para de Unidades Operacionais da 
Área Nuclear 

a proteção física de unidades operacionais da área nuclear 
---···-----. 

Estabelece o processo relativo ao licenciamento de instalações 
CNEN-NE-6.02: Licenciamento radiativas no tocante às atividades relacionadas com a 
de Instalações Radiativas localização, construção, operação e modificações de Instalações 

Radiativas 

CNEN - NE- 6.05: Gerência de 
Estabelece os critérios gerais e requisitos básicos relativos à 

rejeitas Radioativos em 
Instalações Radioativas 

Gerência de Rejeitas Radioativos 
-------------

CNEN-NE-6.06: Seleção e 
Escolha de Locais para Estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao processo de 
Depósitos de Rejeitas seleção e escolha de locais para depósito de rejeitas radioativos 
Radioativos 

CNEN-NE-6.09: Critérios de 
Estabelece os critérios para aceitação de rejeitas radioativos de 

Aceitação para Deposição de 
baixo e médio níveis de radiação para a deposição segura em 

Rejeitas Radioativos de Baixo e 
repositório 

Médio Níveis de Radiação 

No Quadro 3 .6, são relacionados documentos internacionais, emitidos pela AIEA, que 
servem de apoio ao processo de definição de um empreendimento desse tipo. 

Quadro 3.6- Referências da AIEA sobre repositórios de rejeitas 
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.--------------------------------------------------------------------------------, 
Título Descrição 

--- ----------------------------------~--t 

Safety Series N° 11-G-3.1 - Siting of Near 
Surface Disposal Facilities 

Propõe processo de seleção de local para a 
deposição segura de rejeitas radioativos em 
repositório de superfície 
~------ - ·-------------------1 

Safety Standards Series t\l 0 WS-R-1 - Near Especifica os requisitos básicos necessários para a 
Surface Disposal of Radioactive Waste segurança de repositórios de superfície 

--------~--~--~---~--------~~-----------~ 

Safety Series N° 111-F - The Principies of 
Radioactive Waste Management 

Define a finalidade do gerenciamento de rejeitas 
radioativos, assim corno o conjunto de princípios, 
acordados internacionalmente, associados a esse 
gerenciamento 

Technical Reports Series n° 412- Scientifi 
Discute questões relevantes de caráter técnico-

and Technical Basis for The Near Surface científico referentes a repositórios de superfície para 
Disposal of Low and lntermediate Levei 
Waste rejeitas de baixo e médio níveis de radiação 
~-------------------------------+-----------------------------------------

Technical Reports Series n° 417 -
Considerations in The Development of Near 
Surface Repositories for Radioactive Waste 

Apresenta os fatores e abordagens importantes no 
desenvolvimento de um repositório de superfície 

----+----
Technical Reports Series 11 o 433 _ Upgrading Disponibiliza orientações sobre abordagens e 

t
. I tecnologias que podem ser aplicadas para identificar, 

of Near Surface Repositories for radioac 1ve avaliar e implementar ações corretivas nos 
waste 

-----------~~~positórios de rejeitas radioativos ________ _ 

IAEA-TECDOC-1255- Performance of Apresenta uma visão geral sobre os aspectos 
engineered barrier materiais in near surface técnicos relacionados às barreiras de engenharia 
disposal facilities for radioactive waste usadas em repositórios de sttperfície 

--r---------------------------------------~ 
IAEA-TECDOC-1368- Safety considerations Discute os aspectos de segurança relevantes para a 
in the disposal of disused sealed radioactive deposição de fontes seladas em repositórios do tipo 
sources in borehole facilities poço 

--~~----------

IAEA-TECDOC-1553- Low and lntermediate 
Levei Waste Repositories: Socioeconomic 
Aspects and Public lnvolvement 

Apresenta a experiência de países-membros na 
busca e promoção de soluções técnico-económicas 
otimizadas e socialmente aceitáveis para a deposição 
de rejeitas radioativos de médio e baixo níveis 

3.8 Modelo de repositório em estudo para o Brasil 

Considerando o volume e as características do inventário nacional atual de rejeitas 
radioativos .. pode-se proJetar um modelo conceitua] para o repositório brasileiro, baseado 
nas expenenCJas internactonais Uma solução possível é o estabelecimento de um 
repositório de superfície que possa receber os reJeitos das centrais nucleares, atuais e 
projetadas, das instalações do ciclo do combustível, dos institutos de pesquisas e das 
instalações com pequena geração de reJeitas, além dos rejeitos provenientes do 
desmantelamento das instalações nucleares. 

Esse repositório terá um sistema de recepção, tratamento, acondicionamento e 
controle de rejeitas, uma área de deposição, que inclui duas estruturas de deposição e uma 
unidade de pesquisa e desenvolvimento em rcJeitos. As principais instalações são descritas 
no Quadro 3.7. 

Quadro 3.7- Principais instalações do repositório 
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••.· ... . . 
ln~talação Finalidade 

·· ... 
--

Sistema de recepção, tratamento, acondicionamento e controle 
--,-------·-· 

Edifício administrativo Atividades de pessoal, compras, arquivamento de 
documentação, recebimento de documentos, sistema 
computacional geral (processos, inventário, materiais etc), 
pessoal, recepção de pessoas. 

Área de recepção e triagem Recebimento e controle de rejeitas e embalados 

Instalação de acondicionamento e Operações de tratamento, redução de volume e de imobilização 
processamento de rejeitas de rejeitas. 

Laboratórios de controle de Verificação de conformidade e qualidade dos embalados 
qualidade 

Usina de fabricação de produtos Fabricação dos módulos individuais de concreto e de produção 
de concreto de argamassa para preenchimento dos módulos 

·-------
Instalação de acondicionamento e Operações de tratamento, redução de volume e de imobilização 
processamento de rejeitas dos rejeitas (prensa, corte, precipitação química, 

descontaminação, cimentação, caixa de luvas etc.) 

Laboratório ambiental Atividades para a realização e acompanhamento do Programa 
de Monitoração Ambiental. 

-
Instalação para o setor de Atividades para cumprimento do Plano de Proteção Radiológica 
proteção radiológica do repositório. 

1---

Edifício de serviços gerais Almoxarifado, oficina, etc. 
--

Centro de informàção Recebimento de visitantes, distribuição de material para públicos 
específicos (comunidade vizinha, profissionais, professores, 
alunos e demais visitantes), exposições, painéis, filmes sobre 
energia nuclear e sobre o repositório. 

--------· 
Área de deposição 

------· 
Unidade de deposição em Deposição dos rejeitas de baixo e médio níveis de radiação 
módulos 

Unidade de deposição em Deposição de rejeites de muito baixo nível de radiação 
trincheiras 

Unidade de pesquisa e desenvolvimento 

Laboratório para estudos de processos de redução de volume e solidificação 

Laboratório para análises químicas, físico-químicas e radioquímicas 

Laboratório de estudos do comportamento dos componentes do sistema de deposição (produto de 
rejeito, embalagens, estruturas, barreiras), mecanismos de migração, etc 

Laboratório de avaliação da qualidade de insumos e produtos 
-------------------

Células quentes (blindadas, manipuladores, medidores de radiação) 
----

A superfície total do repositório inclui as instalações acima e as distâncias de 
segurança e de exclusão necessárias para este tipo de empreendimento. Assim, serão 
necessários 3,6 hectares para a deposição e uma área total para o sítio do repositório de 
aproximadamente 22 hectares. 
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3.9 O empreendimento e seu relacionamento com ações de comunicação 

A experiência internacional mostra que o sucesso na implantação de repositórios de 
rejeitos está fortemente ligado à criação e execução de programas consistentes de interação 
com as comunidades hospedeiras, em primeiro lugar, e com os demais grupos que possam 
ter interesse no empreendimento. É importante que a organização proponente ou o 
empreendedor tenha cíaro que este tipo de empreendimento ~ parte de um complexo 
processo de tomada de decisão que possui dimensões técl1lcas, éticas, sociais, políticas e 
econôm1cas. 

A experiência acumulada demonstra amda que a maioria dos grupos que participa 
do processo tende a ser ÜlVorável ao mesmo. Contam-se, entre esses, os geradores de 
rejeitos, os fornecedores de serviços, mi:ltcrials ;~ equipamentos, os trabalhadores locais e, 
devido ao interesse no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos,. as universidades e 
centros de pesquisa nucleares. Observa-se também que mesmo aqueles inicialmente neutros 
podem ser esclarecidos quanto a seus benefícios durante a execução dos programas de 
interação Deve-se também ter em conta, porém, que mtervm1o atores decididamente 
contrários ao empreendimento (por exemplo, ONGs antmucleares), para os quais qualquer 
tentativa de convencimento será ineficiente. A intervenção desses grupos no processo será, 
na maioria das vezes, baseada em argumentos emocionais Ass1m, o empreendedor não 
deve perder de vista essa dimensão, caso queira garantir o sucesso do e!l1preendimento 

3.9.1 A arquitetura c a comunicação 

Pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que a conservação e o aspecto 
exterior das instalações nucleares podem atetar positivamente sua aceitação. Estes aspectos 
têm de ser buscados também para repositórios dt? rejeitos. Um exemplo desse fator é a 
construção elo repositório para rejeitos de alto níyeJ e combustível irradiado na Holanda, 
CUJO conceito arquitetônico inovador e provocativo foi estabelecido em discussões com um 
artista local [4]. Al~m de ser um projeto bem planejado do ponto de vista t~cnico, impõe-se 
como obra de arquitetura, tornando-se objcto de admiração e não de rejeição. Neste sentido, 
a própria forma arquitetônica pode ser um fato r fac li itador ou de resistência no processo ele 
comunicação, na medida em que a arquitetura passa a ser um fator que int1uencia o 
comportamento emocional do púhiJco-alvo da comunicação 

3.9.2 A necessidade de agregação de valor à comunidade local 

Em geral, as experiências mternacionaís têm procurado a abertura de diálogo para 
ouvir e discutir as necessidades das comunidades locais Além da preocupação voltada para 
o presente, relacionada à implantação do empreendimento, a população local deve ser 
ouvida no sentido de buscar uma solução de longo prazo, pois a vida útil da estrutura irá 
atingir outras gerações. Por exemplo, a discussão de alternativas para melhor localização 
específica em relação ao sítio escolhido, os outros usos que as instalações podem 

20 



proporcionar à população e outras melhorias que beneficiem o empreendimento e a 
população podem sair de uma discussão conjunta de alternativas. Algumas facilidades 
agregadas ao repositório valorizam o empreendimento, como, por exemplo, a construção de 
um centro de pesquisas junto ao repositório, o estabelecimento de parques e reservas nas 
cercanias do repositório e outras iniciativas que elevem o nível de vida da população local. 

Uma prática de valor durante a construção do repositório é a de utilização de mão de 
obra local, de modo que a mesma, sendo partícipe do processo de construção, possa ser um 
agente aliado no processo de defesa do repositório. No entanto, deve existir um 
planejamento cuidadoso para evitar que essa mesma mão de obra, uma vez encerrada a 
construção, fique desempregada 

No caso de mão de obra vinda de outras origens, a experiência tem mostrado que. 
em geral, ao terminar a construção, diminuem as oportunidades de trabalho e 
consequentemente cria-se no entorno do empreendimento uma comunidade de baixa renda, 
diminuindo a qualidade de vida. Assim, no processo de definição do local e do tipo de 
construção, deve-se levar em conta esse fator, de modo a considerar a integração dessa 
nova comunidade no desenvolvimento da região 

No proJeto de repositório deve-se considerar o período pós-construção, prevendo 
uma contínua abertura ao diálogo e a aceitação da participação da comunidade local em 
decisões da gestão do repositório que estejam relacionadas com a própria comunidade, bem 
como uma preocupação constante com o relaciOnamento com a comunidade. A Agência de 
Energia Nuclear da Organização para o Desenvolvimento Económico - NEA/OCDE [5] 
estabelece um-conjunto de medidas que podem Si.~r adotadas neste sentido 
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CAPÍTULO 4 

O REPOSITÓRIO NACIONAL DE ABADIA DE GOIÁS 



CAPÍTULO 4 - O REPOSITÓRIO NACIONAL DE ABADIA DE GOIÁS 

4.1 O acidente de Goiânia 

José Carlos Alves Pereira 
César Luiz Vieira Ney 
Rugles César Barbosa 
José Salvador Coelho 

Leonardo Bastos Lage (revisão) 

Em 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, uma fonte de Césio-137 de um 
equipamento de radioterapia fora de uso foi retirada de um prédio abandonado, onde 
funcionava uma clínica oncológica, tendo sido aberta dias depois por recolhedores de 
material para ferro velho, atraídos pelo possível valor da blindagem como material de 
sucata. A cápsula rompida trazia material radioativo, uma substancia na forma de pó 
compactado, que foi desagregado e espalhado por diferentes processos, por muitos lugares 
da cidade, contaminando pessoas., animais, vegetação, residências, objetos e solo. 

Em 29 de setembro de 1987., o acidente foi caracterizado como radiológico e as 
ações de mitigação passaram a ser desenvolvidas sob coordenação da CNEN Os primeiros 
dias que se sucederam ao acidente foram marcados pelas ações emergenciais planejadas 
pela CNEN ~ órgãos colaboradores, no sentido de socorrer as vítimas, isolar áreas 
contaminadas e iniciar os trabalhos de descontaminação dessas áreas. Dessa 
descontaminação foi gerada grande quantidade de rejeitas radioativos, com vários níveis de 
radiação, provocando a necessidade de se dar um destino definitivo aos mesmos. A fase 
inicial dos trabalhos relativos ao atendimento dos radioacidentados e da descontaminação 
se estendeu até 22 de dezembro do mesmo ano. 

4.2 A extensão do acidente 

O acidente com o Césio em Goiânia é considerado até hoje o mais sério acidente 
radiológico (não envolvendo instalações nucleares) Já ocorrido no mundo, pela extensão da 
contaminação, número de pessoas contaminadas e pelos trabalhos necessários para a 
remoção da contaminação. Nesse acidente 

112.000 pessoas foram monitoradas; 
249 vítimas apresentaram contaminação externa ou interna; 
129 vítimas apresentaram contaminação externa e interna; 
49 vítimas foram hospitalizadas; 
20 vítimas necessitaram de cuidados médicos intensivos; 
1 O vítimas ficaram em condições críticas de saúde; 
4 vítimas morreram e uma teve parte do braço amputado; 

- 7 grandes focos de contaminação foram identificados; 
41 casas foram evacuadas; 
45 locais públicos foram descontaminados; 



50 veículos foram descontaminados 

4.3 O processo de descontaminação e a g(•ração de rejeitos 

Durante o processo de descontaminação das áreas afetadas, vánas foram as 
situações encontradas pelos técnicos envolvidos. Do1s fatos foram importantes quanto à 
extensão do acidente do ponto de vista de contaminação a demora na caracterização do 
acidente e a forma físico-química em que se encontrava o material radioativo, o Césio-137, 
que estava em forma de cloreto, constituindo uma substância de fácil desagregação e 
solúvel em água. Por esse motivo, a contaminação se espalhou por um grande número de 
áreas e atmgiu materiais diversos. Algumas construções estavam tão contaminadas que 
tiveram que ser demolidas. Animais contaminados tiveram que ser sacrificados Em objetos 
diversos como móveis, utensílios, eletrodomésticos, roupas c papéis toram encontrados 
vestígios de contammação pelo Césio-137. Em muitos casos foi realizado um trabalho de 
descontaminação para tentar restituir os objctos aos seus donos. No entanto, naqueles casos 
em que não foi possível, ou o trabalho nccessáno não compensava, os materiais 
contaminados foram considerados como reJeitas, passíveis de separação para posterior 
decisão sobre seu destino. 

O armazenamento provisório dos rejcitos foi feito em uma área desapropriada pelo 
Governo do Estado de Goiás, no município de Abadia de Goiás, a 20 km dé Goiânia, pela 
BR 060. 

Entre novembro e dezembro de 1987 toi realizado o transporte dos rejeitas 
radioativos provenientes do Acidente Radiológico de Goiânia para o depósito provisório 
em Abadia de Goiás. 

A partir de dezembro de 1987, iniciou-se o Controle Institucional do depósito 
provisório em Abadia de Goiás, até a construç.,ão do Contêiner de Grande Porte (CGP), 
concluído em março de 1995. O CGP foi projetado para receber os rejeitos do grupo 1. 

4.4 A escolha do local definitivo para armazenamento dos rejeitos 

A seleção do local para a deposição final dos reje1tos radioativos do acidente de 
Goiânia ocorreu segundo os critérios abaixo, em ordem sequencial: 

I. Definição de urna "Região de Interesse", em função de aspectos técnicos, políticos 
e econômtcos; 

2. Exclusão de áreas desfavoráveis e identificação das "Areas Preliminares", dentro 
da 'Região de Interesse'; 

3. Avaliação por meio de estudos geológicos, hidrológicos e fisiográficos, bem como 
mapeamentos e fotografias aéreas, das "áreas preliminares" para identificar as 
"áreas potenciais"; 

4. Reexame dos trabalhos das etapas zu;teriores, incluindo visitas de reconhecimento às 
áreas potenciais. Coleta de amostras de solo e de água de superfície para fins de 
análise. Identificação de alterações no uso do solo, rotas de transporte e 
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características geofísicas, por meio de fotografias aéreas mais recentes. 
Identificação dos proprietários das áreas selecionadas para fins de desapropriação, 
caso fosse necessário. 

Os estudos que antecederam a escolha definitiva do local para a construção dos 
depósitos finais de rejeitos do acidente de Goiânia reuniram as características favoráveis à 
implantação dos mesmos, culminando com a indicação de três "locais candidatos" 
conforme o Relatório sobre a escolha do local do depósito definitivo dos rejeitas gerados 
no acidente de Goiânia (CDTN, 1991). Os locais candidatos apresentavam uma 
característica comum que era a facilidade de acesso pelas rodovias. Além desta, as relações 
políticas, administrativas, econômicas, sociais e culturais também foram relevantes. 

O primeiro local candidato ficava próximo da BR-060, município de Jandaia, cerca 
de 130 km a sudoeste da cidade de Goiânia e cerca de 11 O km do local do depósito 
provisório de Abadia de Goiás. 

O segundo local candidato s1tuava-se a nordeste do município de Indiara, cerca de 
74 km do depósito provisório em Abadia, a uma distancia de 94 km de Goiânia. 

O local candidato com melhores características, situado a apenas 400 metros do 
depósito provisório, próximo ao entroncamento da rodovia BR-060 com a estrada que liga 
as cidades de Aragoiânia e Trindade, foi o próprio local provisório em Abadia de Goiás. 
Tratando-se de uma área Já desapropriada pelo Governo do Estado de Goiás, com uma 
altitude de 900 metros, o local apresentava vantagens em relação aos demais locais 
candidatos, tànto pela distância quanto pela topografia. Considerada como área não 
inundável, a água pluvial é drenada pelo córrego Quati, afluente do ribeirão Dourado. A 
densidade demográfica nas circunvizinhanps era baixa (seis hab/km2

), com pouquíssimas 
ati v idades de uso do solo para fins agrário e nenhum extra ti v is mo mineral. 

A conclusão apresentada no "Relatório sobre a escolha do local do depósito 
definitivo dos rejeitas gerados no acidente de Goiânia" faz uma ressalva quanto àquela 
escolha e esclarece que "qualquer um dos três focais poderia ser escolhido para a 
construção do depósito definitivo, e, embora cada um representasse riscos e custos 
diferentes, a decisão cabia ao Governo do Estado de Goiás". 

4.5 A construção do repositório 

Em 1991, com a decisão sobre a escolha da área já definida, os estudos se voltaram 
para as opções de engenharia dos tipos de depósitos, seus custos e suas respectivas normas 
de construção, para que se desenvolvesse o projeto do depósito definitivo. 

De acordo com a norma CNEN-NE-6.05 - Gerência de rejeitas radioativos em 
instalações radiativas, os re_1eitos oriundos do Acidente Radiológico de Goiânia 
enquadram-se nas categorias de baixo e médio níveis de radiação e, seguindo as 
recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), pôde-se realizar um 
projeto de depósito de superfície. atendendo de maneira conservadora os critérios nacionais 
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e internacionais estabelecidos para a deposição final de rejeitas radioativos com níveis 
baixo e médio de radiação. 

Depósitos de superfície similares ao de Abadia de Goiás, já são utilizados com 
sucesso em outros países. Alguns deles como o de El Cabril (Espanha), L'Aube (França) e 
Hakkashomura (Japão) estão em fase operacional. O repositório de La Manche (França), 
que entrou em operação em 1962, terminou em 1995 sua etapa de fechamento e foi o 
primeiro depósito a entrar na fase de controle institucional na Europa (DELLAMANO, 
1999). 

Em setembro de 1996 deu~se início às obras do Depósito Definitivo II e em 5 de 
junho de 1997 o mesmo foi concluído. Esta grande caixa de concreto possui uma área de 
aproximadamente 3.000m2 com altura em torno de 8 m. Sua aparência externa se deve a 
uma pequena elevação do terreno, coberto por camadas sobrepostas de materiais 
apropriados para drenagem. O Depósito está dividido internamente por paredes de 
concreto, que tem funções estruturais e servem de barreiras de radioproteção. O 
posicionamento das embalagens foi feito de modo a formar a autoblindagem, com os 
rejeitas mais ativos posicionados nas regiões centrais, cercados por aqueles com menores 
níveis de radiação. Os espaços vazios entre os recipientes foram preenchidos com 
argamassa rica em bentonita~ cuja função principal é a absorção e retenção do césio, no 
caso de ruptura ou perda de contenção dos recipientes. Essas informações estão 
documentadas no Estudo de Impacto Ambiental e no Relatório de Impacto do Meio 
Ambiente (ElA/RIMA), disponíveis ao público em geral. 

Figura 4.1 Construção do repositório 
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ig .C.2 Acondicio m nto d - rejeito do eidente do Cnio 

es periodo além da construção do dep ·si to d finitivos de reJeltos foram 
tamb 'm edificada as instalações administrativa e o laboratórios sempre obedecendo a 
padrõ int macionais de segurança. 

Figu11 4.3. A pecto final do local ond tio armazenado _ os rej itos 
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Figura 4.4 Centro d Comunlcaçio construldo junto ao Repo itório 

4.6 O inventário dos rejeitos 

A descontaminação da cidade de Goiânia gerou aprox~madaJllente 3.500 m3 de 
rejeítos rad]oativos, com aproximadamente 6.000 toneladas na forma sólida. Estes r,ejeitos 
foram distribuidos em: 

./ l1 embalagem esp cial para os restos da fonte· 

./ 4.223 tambores comuns de 200 litros; 
v" 1.347 caixas metá1icas; 
v" 8 recipientes de concr-eto· 
v" I O contêineres marítimos. 

As embalagens foram classificadas em cinco grupos de acordo com o tempo de decaimento 
de seu conteúdo: 

Grupo 1: Tempo de decaimento zero: Fazem parte deste grupo as embalagens que 
apresentavam níveis de radiação abaixo daqueles que os classificariam como material 
radioativo; 
Grupo 2: Tem.po de decaimento menor ou igual a 90 anos para chegar à condição dos 
rejeitos do grupo I · 
Grupo 3: Tempo de decaimento menor ou igual a 150 anos para che·gar à c.ond1ção dos 
rejeitas do grupo I; 
Grupo 4: Tentpo de decaimento menor ou igual a 300 anos para chegar a condição dos 
rejeitos do grupo I; 
Grupo 5: Tempo de deca-imento maior que 300 anos para chegar à condição dos 
rejeitas do grupo I . 
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4.7 O controle instituciom1l do repositório 

Desde dezembro de 1987 a CNEN realiza o Controle Institucional dos Depósitos 
Definitivos de Abadia de Goiás, através de um Programa de Monitoramento Ambiental. 

Para essa finalidade, o repositóno tem nove pontos para a coleta de material. 
A través desses pontos são coletadas amostras ambientais de água subterrânea, água de 
superfície, vegetação e sedimentos. As análises demonstram que o repositório tem sido 
efetivo na contenção dos reJeitos , impedindo a migração do Cs-137 para o meio ambiente. 

4.8 O Centro de Pesquisas junto ao Repositório 

Junto ao repositório foi instalado o Centro Regional de Ciências Nucleares do 
Centro-Oeste, constituído de um Laboratório de Radioecologia e um Laboratório de 
Radioproteção, onde estão mstalados equipamentos de detecção e radiometria de 
radionuclídeos naturais, como o sistema de espectrometria gama e dois sistemas de 
cintilação líquida. Hoje o Centro conta com 33 servidores, sendo destes, 3 doutores e 5 
mestres. 

São realizadas pesquisas nas áreas de sali'k e meio ambiente, como avaliação de 
radionuclídeos naturais em alimentos e controle de qualidade de equipamentos emissores 
de radiação. 

4.9 Relacionamento com a comunidade 

Em abril de 2007 foi realizada, através de uma empresa especializada, uma pesquisa 
de opm1ão pública na localidade de Abadia de Goiás em um universo de cerca de 300 
moradores identificados como pai, mãe ou responsável em cada domicílio visitado. Para a 
realização da referida pesquisa utilizou-se uma metodologia que contou com 18 
pesquisadores e 3 supervisores, que tüeram a checagem dos questionários por amostras, de 
forma a garantir 97% de nível de confiança 

Do universo pesquisado, a metade foi do sexo masculino e a outra metade do sexo 
feminino, com idade a partir de 16 anos, sendo cerca de 66 % entre 25 e 59 anos, e 53 % 
com 1° grau completo ou incompleto, sendo que a renda tàmiliar de até R$910,00 
representava 75% dos entrevistados. 

Quanto aos principais resultados da pesquisa, foi constatado que cerca de 85% sabia 
da localização do Parque Teima Ortega! que abnga os depósitos definitivos de reJeitos do 
césio 137, mas apenas 1/3 dos entrevistados havia visitado o local. A maioria das respostas, 
cerca de 54% considerou o local ·'muito bom e seguro·· e os que não conheciam o Parque 
informaram ter s1do por desinteresse ou falta de tempo e informação. 

Segundo 73% da amostra, uma maior divulgação do Parque e disponibilidade de 
opções de lazer com segurança aumentaria o número de visitantes. 

29 



Um percentual expressivo de 70% dos entrevistados espera que no futuro o Parque 
seja mais seguro, mais visitado, preservado e recuperado, tendo sido citado que tal situação 
seria obtida através de novos investimentos e mobilização concentrada nestes objetivos. 

Cerca de 65% dos pesquisados disseram não saber o que é a CNEN e nem a 
existência de algum trabalho realizado no Parque pela mesma. 

A quase totalidade da amostra cerca de 90% informou conviver bem com o Parque, 
73% o consideram seguro, màs cerca de 70% não sabem de benefícios diretos ou indiretos 
que o Parque Teima Ortegal tenha trazido ao município, e ainda, 90% consideram que a 
CNEN deveria ajudar mais através de transferência de recursos ao município. 

O brasão do município de Abadia de Goiás, apresentado na Figura 4.4, contém o 
símbolo da radiação nuclear, juntamente com a rodovia BR 060 e a caracterização da 
atividade agropecuária que predominam na região. Tal fato demonstra a importância que o 
município atribui à construção dos depósitos definitivos de rejeitos e às atividades 
decorrentes dos mesmos, quais sejam: o repasse de recursos financeiros à Prefeitura, o 
monitoramento ambiental, as pesquisas, a divulgação de informações e a disseminação do 
uso das tecnologias nucleares, realizadas pelo Centro Regional de Ciências Nucleares do 
Centro-Oeste. 

Figura 4.4 Bandeira da Cidade de Abadia de Goiás 

4.10 Conclusões 

A situação atual do repositório mostra que é possível transformar esse tipo de 
instalação em um local que não agrida sua vizinhança, tornando-se, ao contrário, centro 
para estudos e informações a respeito dos usos da energia nuclear e atraindo visitantes. O 
Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro Oeste, construído junto ao Repositório de 
Abadia de Goiás é um argumento importante na demonstração de como a construção de um 
repositório pode trazer melhorias para a comunidade local. 
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CAPÍTULO 5- REPOSITÓRIOS DE RE.JEITOS E SUA RELAÇ.:\0 COM A 
OPINl~O PÚBLICA: EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

5.1 Introdução 

Vinicius Verna Magalhães Ferreira 
Rosana A. M. Santos 

Letícia T. P. Braga 
Leilane C. G. Sobrinho 

A experiência com o armazenamento de rejeitas radioativos não é nova. Grande 
número de países possui repositórios para rejeitas radioativos semelhantes ao que o Brasil 
estuda construir. A forma de interagir com a sociedade tem variado ao longo do tempo e 
com as culturas. Experiências de fracasso e de sucesso nesse relacionamento têm ocorrido e 
sua análise ajuda a entender os pontos irnpoi1antes desse processo, considerando os 
aspectos específicos locais e as condições em que se deram essas iniciativas. 

5.2. Experiências internacionais 

5.2.1 ~África do Sul 

No país, as comunidades escolhtdas como possíveis sedes não apoiaram o 
estabelecimento inicial de um repositório em seu município. As atividades que surgiram 
nos locais onde houve a implantação de um repositório não geraram os benef1cios 
esperados, entre os quais um aumento nas oportunidades de emprego. Também, promessas 
feitas à atualização e desenvolvimento posterior da infraestrutura local e suprimento de 
eletricidade em áreas rurais não foram cumpridas. A população acredita que o repositório 
afeta a imagem local e a venda de produtos agropecuários típicos da região. As 
contribuições obtidas são desprezíveis quando comparadas às reais necessidades de 
crescimento na área. O envolvimento do operador (NECSA) gerou expectativas irreais por 
parte das comunidades, o que ine\ itavelmente gerou decepções e até mesmo 
ressentimentos. 

Em 1996 foi estabelecido o Fórum de Comunicação para esclarecer questões 
existentes, obter a confiança da população e ajudar a resolver assuntos não especificamente 
relacionados à área nuclear, tais como controle de verminoses e manutenção de cercas 
elétricas. Representantes da população responsáveis por questões ambientais também 
realizaram várias visitas ao repositório. 

Porém, alguns incidentes chamaram a atenção da mídia e geraram uma publicidade 
negativa Em 1997 surgiram fissuras em alguns tambores de concreto que continham 
rejeitas de nível intermediário. Uma missão especial da AlFA declarou que o repositório 
realmente estava seguro, mas que havia certos assuntos que exigiam atenção, como um 
melhor programa de comunicação e a necessidade de melhorar a qualidade dos tambores 
concretados, além de os cobrir com um material mais apropriado o mais cedo possível. Em 
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2001 eventos sísmicos aconteceram na área onde o repositório está situado, sendo que estes 
eventos despertaram, ainda que por pouco tempo, o interesse da mídia. Em 2002 houve 
várias alegações de ex-empregados do repositóriü que causaram mais problemas. Surgiram 
denúncias de que eles contraíram uma diversidade de doenças como resultado da exposição 
radioativa durante o período de trabalho. Também ocorreram alguns incidentes 
relacionados ao transporte de rejeitos, sendo que um destes envolvia alegações feitas por 
fazendeiros de que o seu gado morrera devido ao transporte de rejeitos radioativas através 
de suas propriedades. Os resultados das investigações mostraram que as alegações careciam 
de fundamentação. 

Foram extraídas I ições importantes destes incidentes. A percepção de segurança por 
parte do público mostrou-se de crucial importância, apesar de todos os argumentos técnicos 
apresentados pelos responsáveis Também a percepção pública sobre a segurança de 
repositório parece estar em grande parte baseada na qualidade do sistema de barreiras 
existente. Um maior esforço precisa ser feito no sent1do da comunicação, paralelamente à 
implementação de programas de deposição de rejeitos, para construir e manter uma 
situação de confiança com as partes interessadas. Através de fóruns públicos, pode ser 
alcançada a confiança necessána, o que efdivamente só ocorrerá após um período longo de 
esforços contínuos para se alcançar a transparência desejável [ 1]. 

O país conta atualmente com o repositóno Vaalputs, cuJa operação iniciou-se no 
ano de 1986. 

5.2.2 Argentina 
- , 

No começo da década de 1970, quando toi criada uma área de gerenciamento de 
rejeilos radioativos em Ezeiza, não havia uma preocupação com a questão de aceitação 
pública para o local de um repositório. A geração de rejeitos radioativos era vista como 
uma consequência normal do programa nuclear. Mas, depois do acidente de Chernobyl, a 
preocupação pública etetiva sobn: o Impacto ambiental de um repositório para rejeitos de 
baixo nível se tornou muito maior.. cm que p~sem os significativos esforços educacionais 
nas escolas, associações civis e municipais, debates, mesas-redondas, e os convites ao 
público para visitas ao Centro Atômico Ezeiza. Para agravar o problema, grupos 
antinucleares convenceram a mai01 ia da comunidade de que havia contaminação radioativa 
na água obtida do aquífero local. 

A Comissão Nuclear da Argentina acredita que é necessano implementar um 
programa de comunicação social para mudar a percepção pública negativa sobre a 
administração de rejeitos radioativos. Segundo ela, também será necessário criar um fórum 
social com representantes de todas as partes interessadas para facilitar o diálogo e transmitir 
de forma adequada as informações necessárias sobre a atual situação do centro de 
gerenciamento de rejeitos de Ezeiza Para alcançar a aprovação social e política de um novo 
local para um repositóno, será necessário désenvolver uma interação permanente com os 
representantes de todas as partes interessadas, sejam estes nacionais, estaduais e/ou 
municipaiS, e com outros líderes de opinião como ONGs, companhias privadas, escolas, 
profissionais e associações de bairro.. emr.:: outras. É essencial identificar claramente todas 
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as partes interessadas e envolvê-las no proJeto desde o começo, para aumentar as 
possibilidades de aceitação do empreendimento 

As autoridades concluíram que as atividades de comumcação social devem ser 
cuidadosamente empreendidas de modo que ocorram avanços na aceitação pública 
associada ao gerenciamento adequado dos r('jeitos radioativos gerados na Argentina. Isto é 
vital, visto existir planos para a construção futura de um repositório para rejeitos 
radioativos de médio nível de atividade [1 _] 

Atualmente a Argentina possui do1s repos11órios que já encerraram o recebimento de 
rejeitos (tipo borehole e trincheira) e um ainda ern funcionamento, cuja operação iniciou-se 
em 1975 em Ezeiza. 

5.2.3 Bélgica 

Em 1994, os projdos ektuados para a implementação de um repositório em 
território belga fracassaram devido à não aceitação pública. Na oportunidade, as 
autoridades acreditavam que apenas os aspectos técnicos seriam suficientes para a 
implementação do projeto. Todavia. em todas as 98 zonas indicadas como passíveis de 
serem sede do empreendimento, os comitês loLals recusaram a proposta apresentada, apesar 
de o governo ter seguido todas as recomendações técnicas dos organismos intt:rnacionais. 
Devido ao insucesso do projeto_ questões referentes ao'~ aspectos ümbientais e 
socioeconômicos das comunidades candidatas foram incorporadas QOSteriormente à 
metodologia, sendo o processo de seleçao de local limitado aos municípios que já tinham 
instalações nucleares e outros que se mostraram inicialmente interessados em receber o 
repositório. 

A partir de 1998, iniciaram-se estudos utilizando esta nova metodologia, que 
considerava os interesses da comunidade. Ocorreram diversos encontros nos locais 
potenciais, envolvendo diversos grupos de trabalho, e as reações do público levaram a 
modificações no projeto apresentado. Ao final destas discussões, coube ao Conselho 
Municipal local decidir quanto à continuidade ou não do empreendimento. Em dois 
municípios (Moi e Dessel), os respectivos Conselhos se pronunciaram favoravelmente à 
instalação de um repositório [1] 

O Conselho de Ministros, em 23 dt: Junho de 2006, decidiu que a disposição de 
reJeitos nucleares de baixo c médio nível deve ocorrer em uma instalação superficial no 
município de Desse!. De acordo com o governo, esta decisão tàz com que seja possível 
desenvolver a próxima fase do programa de forma que o repositório possa ser efetivamente 
realizado, sendo que o projeto será desenvolvido pela Stora, uma associação responsável 
por todos os assuntos nucleares do município de DesseL composta por organizações e 
moradores do município 

5.2.4 Bulgária 

Há o entendimento das autoridades nucleares da Bulgária que as atividades 
nucleares não podem ser levadas a cabo sem aceitação pública e transparência no processo 
de tomada de decisão. Isto criou a necessidade du existência de um pmgrama de relações 
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públicas adequado. O Estado trabalha para prover informações sobre a segurança das 
instalações, dos processos tecnológicos e das atividades associadas ao uso de técnicas 
nucleares. Estas informações são distribuídas ao público, depois de um processo cuidadoso 
de identificação dos potenciais grupos afetados e de suas necessidades particulares de 
informações, de modo a prevenir enganos ou mau uso da informação. A ideia principal é 
aumentar o nível de informação pública e diminuir o nível de temor em relação ao assunto. 

Segundo as autoridades búlgaras, a comunicação aberta com o público mteressado 
tende a aumentar a transparência no processo de tomada de decisão e cria confiança junto à 
população que vive próxima a um repositório existente Apresentar a informação na hora 
certa e incluir todos os detalhes necessários é outro modo para mimmizar a oposição em 
nível local. Para responder às perguntas do público, foi criado um serviço de informação 
disponível 24 horas por dia, além de uma página na internet que conta com todas as 
informações necessárias e um link para perguntas sobre detalhes adicionais. Também foram 
cnados dois centros de informação perto do Repositório de Novi Han. Além dos materiais 
informativos, o público interessado pode encontrar informações mais detalhadas em um 
banco de dados disponível nos centros de informações 

O Programa para Informação e Cooperação em nível local também cria 
oportunidades para visitas ao Repositório. Em 2005, no evento Portas Abertas, o repositório 
fo1 visitado pelo público local interessado, representantes das autoridades locais, ONGs e 
imprensa Outro evento Portas Abertas foi efetuado para estudantes da aldeia de Gabra, 
próxima ao Repositório Novi Han, cuja capacidade de receber rejeitas já se encontra 
completa Este repositório não recebia rejeitas do c1clo nuclear, mas sim das aplicações nas 
áreas de medicina, indústria e similares. 

5.2.5 Canadá 

No Canadá, o mumc1p1o de Kincardine, que hospeda instalações nucleares desde 
meados de 1960, iniciou um diálogo no ano de 2002 com as autoridades municipais locais, 
no que se refere à instalação de um repositório para rejeitos de baixo e médio nível de 
atividade no município. Esses contatos levaram à assinatura de um memorando e à busca de 
uma metodologia adequada para a condução do processo. Em abril de 2004, o conselho 
municipal aprovou a continuidade do empreendimento, quando iniciaram-se trabalhos 
intensos visando sua comunicação com o público Um centro de informações e um jornal 
semanal, além do envio de correspondências para os cidadãos, fizeram parte da 
metodologia implantada. No âmbito do programa de comunicação, foi realizada uma 
pesquisa abrangendo 72% da população e, deste universo, 60% se manifestaram 
favoravelmente à instalação do repositório 22% contra, 13% permaneceram neutros e 5% 
não quiseram ou não souberam responder. Após esta fase, as comunidades vizinhas também 
foram visitadas e tomaram ciência do processo, podendo também se manifestar sobre o 
mesmo 

Os responsáveis pela implementação do repositório entendem que, entre os fatores 
vita1s para o sucesso do processo, estão a visita a repositórios internacionais que alguns 
membros do Conselho Mumcipal efetuaram a convite do empreendedor, o fato de as 
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pessoas envolvidas no proJeto de comumcaçào serem moradores da comunidade, a atenção 
que foi dada às comunidades vizinhas, a irnplantação do centro de comunicação, a 
correspondência enviada à população, o contato com a imprensa local logo no início do 
processo e a atuação dos funcionários da lJsjna Nuclear situada na mesma região (Bruce), 
que participaram como "embaixadores" do projeto. 
As agências reguladoras do país ainda precisam aprovar e licenciar a construção de um 
repositório para rejeitas nucleares em Kincardine .. que será instalado nas proximidades da 
Western Waste Management Facility A construção terá míc1o em 2012 e operação em 
2017/2018. 

5.2.6 Coreia do Sul 

Em fevereiro de 2003 foram selec10nados quatro locais no sul da Coreia como 
candidatos à instalação de um repositório de rejeitos radioativos de baixo nível. Depois da 
identificação dos candidatos, o governo planejou efetuar inspeções detalhadas para verificar 
se os locais seriam adequados do ponto de vista geológico e ambiental Ao mesmo tempo, o 
governo efetuou consultas com residentes e gm~ernantes locais sobre o projeto Em 2005, 
foram real1zados plebiscitos sobre a aceitação do repositório nos quatro locais candidatos. 
A municipalidade de Kyongju registrou o maior índice de aprovação, tendo sido escolhida 
para abrigar a instalação. O repositório encontra-se atualmente na etapa de licenciamento. 

5.2.7 Egito 

De acordo com a autondade nuclear egípcta, há muitos impactos associados à 
instalação de um repositório superficial de rejeitas radioativos de baixo e médio nível de 
ativ1dade. Além dos fatores radiOlógicos, têm de ser consideradas as questões sociais, 
impactos económicos, aceitação pública, uso da terra e os impactos ambientais. Para obter a 
confiança do público durante o desenvolvimento do Repositório de Inshas, estão sendo 
preparados programas de visitações periódicas de estudantes secundaristas e universitários, 
comunidades locais, imprensa, público em geral e outros visitantes. O objetivo também é 
alcançar e manter a confiança das partes interessadas e facilitar um maior acesso do público 
a detalhes desejados. O repositório de Inshas encontra-se atualmente em processo de 
licenciamento. 

5.2.8 Eslováquia 

Na Eslováquia, a agência de gerenciamento de reJeitos faz apresentações sobre as 
instalações nucleares do país e tem programas de visitas às mesmas. Também é feita a 
distribuição ampla de material informativo ao público, através de jornais, pantletos e outras 
mídias. São realizados ainda debates e audiêncms públicas nas instalações nucleares, que 
são muito valorizadas pelos moradores das comunidades e cidades vizinhas e por aquelas 
próximas à rodovia que liga o centro de tratamento de rejeitas ao repositório de rejeitas, na 
região de Mochovce. São promovidos anualrnellte conferências c seminários sobre a área 
nuclear e as pesquisas de opinião realizadas mostram que a população tem Interesse em 
informações sobre o repositório 
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As autoridades da área concluíram que, apesar de a transferência de informações ao 
público ser importante para a obtenção da confiança pública, isto não é suficiente. A 
comunicação entre os representantes das organizações que gerenciam os rejeitos e o público 
é crucial para o sucesso do empreendm1cnto Também a questão da compensação às 
comunidades hospedeiras do repositório não pode ser desconsiderada. Finalmente, 
pesquisas sobre as questões de risco envolvidas em todo o processo têm demonstrado que 
há evidências de que o envolvimento do público apresenta uma tendência de ser maior 
quando a comunidade é voluntária ou possui o direito de recusar o projeto [2] 

O processo de selcção de local para a construção de um repositório teve início em 
1975, com 34 possíveis locais, até a escolha de Mochovce. Em 2001, o repositório recebeu 
sua licença de operação. Estudos para a construção de um repositório geológico também 
estão sendo efetuados, mas encontram-se ainda em fase preliminar. 

5.2.9 Eslovênia 

Em 1991 foi fundada pelo governo a Agência de Gerenciamento de Rejeitos 
Radioativos, para prover condições adequadas para deposição de todo o rejeito radioativo 
gerado no país. O primeiro estudo para seleção dc local. efetuado em função de uma análise 
técnica composta por 43 critérios obrigatórios, falhou devido ao programa de participação 
pública conduzido de forma inadequada, conforme demonstrou uma análise posterior mais 
detalhada. O procedimento para seleção de local adotado depois disso é urna combinação 
de avaliação técnica e aceitação voluntária do empreendimento, o que implica um forte 
envolvimento do público e negociações com as comunidades locais. As investigações de 
campo para avaliar a conveniência do local potencial serão realizadas apenas se estas 
negociações tiverem êxito e as etapas seguintes forem aceitas pela comunidade local. 

Após a escolha elo sítio para a implementação do empreendimento, são miciadas as 
negociações com as comunidades locais, existindo uma base legal para compensações 
financeiras para a comunidade que recd)erú o repositório. Um decreto define a 
compensação fixa de 2,3 milhões de euros para o município sede do repositório, quando 
este estiver operacional [3] Os municípios poderiam abandonar o processo a qualquer 
momento, sendo requisitado que a rejeil;ão fosse manifestada através de um referendo na 
região Os 12 locais propostos foram classifícados primeiramente pelo critério de 
aceitabilidade públiCa. No segundo passo, foram considerados igualmente todos os outros 
aspectos, e os locais foram hierarquizados novamente. Se um local potencial fosse excluído 
unicamente dev1do a um aspecto, ele seria excluído de uma avaliação posterior. 

O processo de seleção de local do repositório estava previsto para ser concluído ao 
final de 2008, e sua operação deverá miciar-se em 2013 [ 4]. 

5.2.1 O Estados Unidos 

Estudos referentes à aceitação pública do repositório de Hanford mostraram que 
houve grande resistência por parte da população !oca!. Foram realizadas várias pesquisas de 
opimão nos estados de Washington e Oregon, que indicaram questionamento sobre o 
armazenamento seguro de rejeitos e a ewntual contaminação de solos e águas subterrâneas. 
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No estado de Oregon, os resultados demonstraram que o problema essencial era a aceitação 
de qualquer tipo de rejeito, independente de sua origem e de este ser ou não radioativo [5] 

Com o intwto de obter a aceitação da comunidade, a empresa responsável pelo 
repositório de Barnwell envolveu-se ativamente em questões locais, tais como 
investimentos no Corpo de Bombeiros e em áreas de proteção ambiental (Carolma Bay -
267 acres de manguezais), apoio a organismos em defesa da vida selvagem e ao 
departamento de recursos marinhos, patrocínios aos conselhos de artes municipais, ao 
comitê histórico da região, a atividades esportivas e a programas de combate às drogas. 
Também foram realizados proJetos no mtwto de auxiliar crianças portadoras de 
necessidades especiais, a Sociedade Americana Contra o Câncer, a Associação de Distrofia 
Muscular e a Cruz Vermelha americana [6]. 

Regularmente, estudantes, empresários do setor industrial c o público em geral 
efetuam visitas ao repositóno de Barmvcll No local, os visitantes ass1stem a um vídeo e 
recebem instruções específicas de segurança As visitas são guiadas, sendo permitido tirar 
fotos Nos últimos anos, aproximadamente 900 VIsitantes estiveram na instalação a cada 
ano e durante a última década, visitantes de 25 países conheceram o repositório Os lideres 
das comunidades locais o visitam regularmente, se reúnem com os responsáveis e são 
mantidos informados das atividades do local. A comunidade de Barnwell e líderes locais 
são favoráveis ao empreendimento devido aos benefícios gerados, tendo inclusive dado 
suporte nas audiências públicas para a renovação da licença. 

A operação do repositório ele Barnwcll t~stá prevista até o ano 203.8, embora o país 
possua outros repositórios em operação Do total de instalações existentes no país, algumas 
unidades já se encontram fechadas e não recebem mais rejeitos 

5.2.11 Finlândia 

Na Finlândia, a escolha do local para a Implementação de um repositório requer, 
conforme a legislação local, decisões políticas antes da aprovação final, sendo que um 
parâmetro essencial para uma escolha adequada é a aceitação pública. Desde o início dos 
anos 1980 é implementado um programa de comunicação, que tem o intuito de fornecer 
informações e criar confiança na segurança dos repositórios planejados para os diferentes 
tipos de rejeitas radioativos. 

Para a construção de uma instalação nuclear, a legislação exige que a mesma seja 
aprovada pelo parlamento, através de um processo denominado 'Decisão em Princípio' -
DeP. Isto também se aplica aos repositórios de rejeitos. No processo de DeP, é feito um 
julgamento se a instalação planejada está alinhada ao bem estar da sociedade. Todavia, 
mesmo tendo s1do aprovada a proposta, isto não significa permissão automática para a 
imediata construção do repositório. Licenças suplementares têm que ser solicitadas para a 
construção e operação da instalação. 

As atividades de comunicação pública têm incluído apresentações para os grupos 
envolvidos, visita às instalações de rejeitos radioativos e usinas nucleares, entrega de 
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informativos em todas as casas das áreas candidatas, assim como publicação de anúncios 
nos jornais locais e nacionais. No período de 1997 a 1999, quando o Estudo de Impacto 
Ambiental do repositório de Olkiluoto estava sendo feito, foram organizadas várias 
reuniões com moradores de quatro municípios vizinhos, constatando-se que a receptividade 
em municípios onde já existem usinas nucleares é bem maior que em outras partes do país. 
Atualmente, a opção que mais agrada a maioria dos habitantes destes municípios é a 
deposição de reJeitas em instalações profundas [7]. 

Pesquisas de opinião referentes à energia nuclear são realizadas na Finlândia com 
mtervalos bastante regulares desde 1982 A mais recente enquete das "Indústrias de Energia 
Finlandesas", efetuada em 2007, indica um aumento na receptividade pública em relação à 
energia nuclear, embora apresente uma tendência à estabilização em termos dos indivíduos 
favoráveis à energia nuclear. De acordo com uma recente pesquisa, 43% da população 
apóiam o aumento do parque nuclear, 28% dizem que o número atual de usinas nucleares é 
satisfatório e 25% querem d1minuir a produção de energia nuclear. Na mais recente 
pesquisa, assim como nas anteriores, a aceitação masculina ao tema é maior. 24% das 
mulheres e 61% dos homens dizem que a Finlândia deveria aumentar o uso da energia 
nuclear, enquanto 36% das mulheres e 13% dos homens pensam que essa participação 
deveria ser reduzida [8]. 

O repositório local entrou em operação em 1992 e está prevista a construção de um 
novo no ano de 2012. 

5.2.12 Hungria 

Pesquisa de opmião conduzida em 2007 sobre a aceitação da energia nuclear 
mostrou que 75% da população húngara concordavam com a operação da usina nuclear de 
Paks, sendo 22% contrários. Quando perguntados sobre a extensão da vida útil da planta, 
60% ap01aram e 30% foram contra [9] 

Em 1978 foi iniciado o processo para seleçào de um sítio para a instalação do 
repositório superficial para deposição de rejeitos de baixo e médio nível de radiação, que 
culminou com a seleção da municipalidade de Ófalu. Apesar de as melhores práticas 
técmcas recomendadas por agências internacionais terem sido seguidas, o processo de 
seleção foi total e inapelavelmente rejeitado pelas comunidades locais, tendo sido encerrado 
em 1987. Esta rejeição foi o resultado da combinação da atitude "não no meu quintal" 
(NAMBY) com uma crescente antipatia pelas imciati\'as governamentais, CUJa 
comunicação com as comunidades locais foi considerada desonesta. A pressão popular 
resultante culminou com a negativa da concessão da licença de construção pela autoridade 
competente, apesar das vàrias tentativas de reafirmar a segurança do empreendimento. Em 
1993, o processo de escolha de !oca] para o repositório foi retrabalhado e reiniciado, 
baseando-se, desta vez, além do critério de segurança ambiental e radiológica, na busca da 
aceitação social, tendo sido dada a mais alta prioridade à cooperação direta com os 
municípios e à informação ao público. Em 1996, foi tomada a decisão de aprofundar as 
investigações visando à instalação de um repositóno geológico em granito nas 
proximidades de Bátaapáti 

39 



Em abril de 1997, seis mumcip1os candidatos a sediar o reposttório fundaram uma 
Associação (TETT) para o gerenciamento correto das informações associadas ao processo 
A população e os peritos envolvidos no processo consideraram fundamental manter contato 
com o público durante a construção, a operação, o fechamento e até mesmo no período pós
fechamento 

Em 2005, 90% da população consultada votaram favoravelmente à construção do 
repositório, tendo sido a decisão acatada posteriormente pelos governos loca1s. Em 6 de 
outubro de 2008, o repositório húngaro foi inaugurado 

No relatório final de um painel internacional ck revisores sobre o processo de 
seleção de local, foi feita uma menção especial às ati v idades de relação pública efetuadas. 
O texto publicado declarou que ''o processo que conduziU à seleção do local aparent:'l ser 
razoável e considerou a geologm húngara e uceitaçào de público de modo adequado. 
Baseado em uma reunião com representantes locais, foi estabelecido um programa de 
comunicação transparente entre as partes envolvidas rl o J". 

5.2.13 Índia 

Além do contínuo monitoramento dos sete repositórios extstentes na Índ1a, é 
tomado cuidado especial no que tange aos aspectos básicos de aceitação socioeconômica e 
pública associados. Os responsáveis pela área nuclear do país acreditam que devem ser 
divulgadas ao público informações simpks c transparentes É considerado.como sendo algo 
essencial manter boas relações com a comunidade. 

Nos eventos públicos realizados nas próprias usinas nucleares, é dada êntàse 
especml em práticas seguras de gerenciamento de rejeitos e são tomadas medidas para 
assegurar o mínimo impacto ao meio ambiente. Como parte do programa de comunicação, 
são empreendidas excursões às áreas circunvizinhas as instalações nucleares. A atividade 
de comunicação auxilia principalmente no estabelecimento, manutenção e aumento da 
confiança e do apoto da população local. O objdivo de todos estes eventos e programas é 
estabelecer uma relação de longo prazo entre os operadores dos repositórios e as 
comunidades locais. Estrategicamente, a área nuclear emprega famílias cujas terras foram 
ad4uiridas para a instalação dos complexos da área nuclear 

A Sociedade Nuclear Indiana etetua periodicamente um dia inteiro de atividades 
referentes ao setor em vários locais por todo o país, o que ajuda a criar uma boa imagem 
social Estes seminários realçam o impacto positivo da energia nuclear na medicina e na 
agricultura, além de enfatizar o gerenciamento seguro de rejeitos radioativos. É produzido 
também um grande volume de informações impressas, tais como relatórios anuais, boletins 
informativos, panfletos, documentos e publtcações disponíveis a nível nacional e local. 

Também é estabelecido um bom relacionamento com os jornalistas profissionais 
que trabalham na mídia. Uma realização regular é o encontro bianual de jornalistas, quando 
ocorrem seminários realçando os desenvolvimentos de tecnologia e as práticas seguras para 
a deposição de rejeitas radioativos. Devido a estas questões e às exigências crescentes para 
o suprimento de energia no país, há boa aceitação de empreendimentos nucleares na Índia .. 
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A última instalação para a deposição de rejeitos radioativos na Índia entrou em operação no 
ano 2000, no local conhecido por Kaiga. 

5.2. J 4 Lituânia 

O estudo de seleção de local efetuado na Lituânia indicou três sítios que reuniam 
condições adequadas para a instalação de um repositório. Em dois deles foram efetuados 
estudos de impacto ambiental e audiência~; públicas A princípio, a população consultada 
não se mostrou contrária ao empreendimento, o que levou as autoridades a optarem pelo 
local com melhores condições técnicas para a sua implantação. Todavia, os Conselhos 
Municipais locais declararam que a presença de instalações nucleares, não importando sua 
relevância para o país, causaria grande desconforto psicológico à população diminuiria os 
Imestimentos no local e afetaria negativamente o turismo e as atividades de recreação, 
pilares da economia municipal, entre outros potenciais problemas Desta forma, exigia-se 
contrapartida do empreendedor para a aceitação do repositório. 

Bielo-Rússia e Letónia, países vizinhos cujas fronteiras estariam proximas ao 
repositório no caso de sua construção, foram consultados pelo governo da Lituânia sobre 
sua concordância com o projeto. Os países não somente não concordaram como ameaçaram 
construir outros empreendimentos considerados perigosos em locais próximos à fronteira, 
caso o repositório fosse efetivamentc Implantado. O Parlamento bielo-russo solicitou 
formalmente ao governo da Lituânia a não construção do repositório. O governo lituano 
sohcitou então o apoio da AIEA, através da Ida ao país de peritos internacionais, para uma 
melhor avaliaÇão da situação, e convidou representantes dos países vizinhos para 
participarem de encontros realizados [ 1]. 

Finalmente, em 2007, um dos três locais inicialmente considerados - Stabatiske -
foi escolhido para abrigar o repositório. Apesar de não reunir as melhores condições 
geológicas, foi o local aceito pela comunidade e, alem disso, era o sítio mais próximo da 
central nuclear do país. 

5.2. J 5 Polônia 

O acesso da comunidade local à informação sobre o processo de seleçào de local, 
projeto e construção do repositório polonês era muito limitado. Durante sua operação, de 
1961 a 1988, os resultados do programa de rnonitoração raoiológica e do impacto ambiental 
causado pelo repositório só foram divulgados de maneira muito limitada para a comunidade 
e autoridades locais. A situação mudou em 1988, quando os peritos da ATEA visitaram a 
Polónia para avaliar a segurança da instalação. As conclusões da missão da AIEA foram 
divulgadas publicamente e este fato melhorou inicialmente as relações do público local e 
das autoridades com o operador do repositório. Porem, isso tarnbem fez com que a 
comunidade local percebesse que mforrnações haviam sido ocultadas, o que aprofundou a 
desconfiança geral da população. 

Com a finalidade de reverter a situa~~ão.: obter a confiança da população, buscou-se 
o envolvimento da comunidade local no processo de tornada de decisão, bem corno foram 
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divulgadas à mídia e à população local informações corretas sobre assuntos relacionados 
com o repositório, inclusive a estimativa dlJS lucros perdidos pela comunidade devido a 
relutância de investidores em investir nesta área e a perda do potencial turístico na região. 
Uma extensa campanha de inforrnação fo1 efetuada, principalmente entre os estudantes. O 
iocal selecionado recebeu múltiplas fórmas de compensação, inclusive financiamento de 
investimentos e isenção de taxas. Como resultado, o repositório está apto a continuar sua 
operação até 2020. 

É importante ressaltar que o governo da Polónia estabeleceu uma série de medidas 
para gerar energia nuclear até o ano de 2021 . Esse cronograma faz parte de um plano para 
reduzir a Importação de fontes de energia Até o fmal de 201 O o governa espera ter redigido 
a legislação necessária para dar suporte ao programa nuclear, desenvolver programas de 
treinamento e estabelecer centros de pesquisa para energia nuclear. Pretende-se criar um 
consórcio para a construção de uma usina nuclear. Os locais para a instalação serão 
escolhidos entre 2011 e 2014, e sua constru\:ãu está pre\ista para começar em 2016, bem 
como a construção de um repos1tório para a disposição de reJeitos de baixo e médio nível 
de atividade 

5.2.16 Reino Unido 

A aceitação pública é considerada essencial no Reino Unido para a implantação de 
repositórios, de acordo com o Comitê de Ciência e Tecnologia da Cân]ara dos Lordes 
inglesa, ainda que seja difícil de ser obtida devido às incertezas e riscos inerentes ao tema e 
à desconfiança associada ao mesmo. Esse CJrnJtê efetuou uma pesquisa, a pedido do 
governo, sobre o gerenciarnento de rejeitas radioativos, e muitos dos entrevistados 
criticaram a indústria nuclear por não ser bastante aberta e acusaram a Nirex 1 de recusar-se 
freqüentemente a fornecer dados do setor. O resultado da pesquisa demonstrou que não há 
uma percepção pública uniforme sobre o tema, e que esta é variável com o tempo. A 
franqueza e a transparência são alguns dos mecanismos necessários para a obtenção de 
confiança do público no se to r. As expe1 iências passadas demonstraram que a estratégia de 
decidir, anunciar e defender não é adequada, e que para superar o problema de 
aceitabilidade local, sugeriram-se medidas de compensação, que ajudariam bastante para 
obter a aceitação, concluiu o Comitê de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Lordes [11]. 

O local originariamente escolhido para a deposição de rejeitos de baixo nível de 
radiação no Reino Unido (Dounreay, Escócia) não passou por um processo de seleção de 
local, o que gerou conseqüências negativas para o governo. Contudo, a experiência 
negativa foi aproveitada e agora há maior ênfase no atendimento às preocupações locais e 
na discussão dos benefícios económicos associados à implantação de repositório em urna 
comunidade. Em um futuro próximo, o governo lançará um projeto nacional para o 
gerenciarnento em longo prazo de reJeitos de nível médio de radiação, e as etapas de 
seleção prévia e caracterização do local incluem a participação das partes interessadas. A 
rejeição pública protela desde 1997 o processo para o armazenamento definitivo dos 
rejeitas de nível médio de radiação no Reino Unido. Após a constatação da absoluta 

1 Companhia criada em 1980 pela indústna nuclear brttànic<t, por acordo do goyerno, para examinar aspectos 
econômtcos ela segurança e do meio ambiente de depósitos geológtcos profundos para armazenamento de 
reJeÍtos radioattvos de nível ba1xo e mtermediáriu, dentre outras atribuÍ\;Ôes 
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necessidade da condução de um processo transparente, o Comitê para o gerenciamento dos 
rejeitas radioativos foi encarregado de escolher os locais candidatos para o 
empreendimento e o governo britânico dec1dirá qual opção implementar. O governo 
entende que, para o sucesso de todo o processo, é necessário enfatizar o envolvimento 
público e os assuntos socioeconômicos pertinentes [I]. ]. O repositório Drigg teve início de 
suas atividades no ano de 1959 e encontra-se até hoje em operação 

5.2.17 República Tcheca 

A companhia tcheca CEZ, uma concessionária que opera várias fontes de energia no 
país, entende que as relações e o modo de se comunicar com o público são os fatores mais 
importantes para aceitação da indústria nuclear no presente e no futuro, po1s a mesma 
necessita, diferentemente de outros empreendimentos, defender sua existência perante a 
população. A energia nuclear é v1sta pela maioria do público tcheco como um ramo 
industrial específico, cuja comparação com outras indústrias é difícil. Parte da população 
não tem informação suficiente sobre o tema e o vê com desconfiança, sente-se ameaçada 
pelo mesmo ou não o compreende, e por esse motivo muitas vezes se identifica com as 
posições de organizações antinucleares, que geralmente sabem exatamente como se 
comunicar com o público. 

Desta forma, considera-se vital que o setor de relações públicas da área nuclear 
tenha um papel mais significante e ativo no futuro, comparado com o estado atual. Fatores 
fundamentais para tal são a troca constante de mformações, confiança, tolerância e 
compreensão. ~entre outros. Visitas públicas também são consideradas necessárias. A 
operadora da central nuclear deve fornecer sistematicamente informações sobre sua 
operação, planos futuros e at1vidades empresariais para os cidadãos e organizações. O 
comitê de segurança dos cidadãos. cujos sócios 5ão os representantes de municipalidades, 
do público e da admmistraçào estatal, e que inclusive têm direito de acesso à usina, deve 
participar de todas as negociações importantes e das investigações de eventos operacionais 
e de segurança considerados relevantes. 

Também existe, no local, o apoio rinanceiro a atividades sociais que acontecem na 
região onde a usina se localiza, à melhoria da infra-estrutura local, de serviços de educação, 
cultura, saúde, esportivos, projetas humanitários, entre outros. Um boletim informativo da 
área nuclear é distribuído a todas as casas, dentro de um raio de 20 km ao redor da 
instalação nuclear e é uma reconhecida fonte de informação. 

Desde novembro de 1994 está em operação um moderno centro de informação de 
assuntos da área nuclear e, somente em 1998, mais de 30 mil pessoas o visitaram. Além 
disso, as visitas de adultos são permitidas em algumas partes da usina e no repositório de 
rejeitos radioativos. Uma pesquisa de opinião pública realizada anualmente por uma 
agência mdependente, em uma área de 20 km ao redor da usina, revela que as atividades da 
área nuclear se incorporaram ao cotidiano da região [ 12]. 

No momento existem 3 repositórios em operação na República Tcheca Richard III, 
situado em uma caverna rochosa e que entrou em operação em 1964, Bratrství (mina de 
urânio abandonada- 1974) e Dukovany (sítio da usma de mesmo nome- 1995). 
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5.2.18 Romênia 

A natureza e extensão do envolvimento e da participação do público nas questões 
referentes ao repositório superficial em Saligny dependem da legislação atual e do contexto 
cultural existente. A agêncm de gerenciamento de reJeitos radwativos nacional deve 
organizar em um futuro próximo audiências para atividades relativas ao envolvimento 
público. que incluirão representantes das comunidades locais e unidades administrativas 
(local, regional e nacional), funcionários do governo. autoridades da área regulatória, 
comunidade científica, grupos de interesse públicos, orgamzações ambientais, grupos 
industriais e comerciais e a imprensa 

O envolvimento público -: outros assuntos não técnicos foram incluídos no processo 
de desenvolvimento do repositório roi considerado que impactos sociais, cconômicos e 
ambientais em níveis locais e regionais são uma parte significativa das fases preparatórias 
para a operação da instalação. Foram identificadas medidas adequadas para alcançar a 
aceitação pública do repositóno, mas estas devem ser estendidas para toda a vida útil da 
mstalação. 

O processo para a construção desse repositório na Roménia ainda se encontra em 
estudo, assim como as investigações preliminares para a construção ~de um depósito 
geológico [13]. 

Está em operação desde 1985, em Baita -- Bihor, o repositório DNDR para reJeitos 
de baixa e média atividade DNDR. O repositório, em galerias, foi projetado para 21.000 
tambores de reJeitos, estando atualmente com aproximadamente um terço de sua 
capacidade ocupada {. 

5.2.19 Rússia 

As atividades referentes à comumcação pública sobre o repositório de rejeitos 
radioatívos começaram em 1990 quando, pela primeira vez, surgiram informações nos 
meios de comunicação de massa da Rússia sobre sua existência e operação. Uma divisão de 
relações públicas foi criada naquele ano, com objetivo principal de preparar e distribuir 
material de divulgação para jornais, rádio c televisão. Especialistas da divisão de relações 
públicas conduziram suas atividades expliCativas por meio de excursões técnicas às 
instalações de deposição de reJeitos e organização de debates públicos para diminuir a fobia 
à radiação e aumentar o nível de informação das comunidades 

Além dos principais peritos da companhia responsável pela operação do repositório, 
membros do corpo editonal de revistas russas publicam informações sobre as atividades 
científicas e operacionais da instalação. Os programas abrangentes que incluem abordagem 
de fatores sociais, relações públicas, publicações permanentes e relatónos de rádio e 
televisão, fazem parte do esforço contínuo empreendido pela gerência do repositório no 
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intuito de provar a seguranp de suas tecnologias e ausêncm de impactos oriundos do 
armazenamento de rejeitas radioativos à comunidade local e ao meio ambiente. 

A Rússia ainda estuda a construção de repositórios, sendo que um dos projetas em 
avaliação situa-se na região do Ártico, em um local usado para antigos testes nucleares. O 
país possui quase 300 locais para a deposição de rejeitos radioativos, todavia o controle 
destes locais é inadequado, e existem denúncias de que tambores eram enterrados de torma 
ilegal [14]. O país inclusive apoia a construção de um repositório internacional em seu 
território. 

5.2.20 Suíça 

A energia nuclear é uma questão muito controversa na Suíça. Uma das táticas de 
seus oponentes é tentar criar emendas il Constituição por meio de referendos públicos, 
sendo que já houve cinco iniciativas deste tipo em relação à energia nuclear. Em 1990, os 
eleitores suíços aceitaram a proposição que proib1u a construção de urna nova usina nuclear 
durante 1 O anos Em 1999 os oponentes do setor nuclear organizaram duas novas 
proposições A primeira buscava a extensão da moratória à construção de novas usinas até 
2010, enquanto a outra sugeria o descomissionamento de todos os cinco reatores suíços 
depois de 30 anos de serviço As propostas não foram aprovadas nos referendos. 

O Parlamento suíço adotou a atual legislação de energia nuclear em 2003, depois de 
mais de d01s anos de discussões intensivas, ron1 vúrias mudanças significativas em relação 
à proposta original. Esta legislação admite a construção de novos reatares, porém com a 
possibilidade da convocação de um referendo contra essa construção. Também inclui o 
conceito de deposição geológica monitorada em longo prazo para rejeitas radioativos, além 
da criação de um fundo financeiro para gastos com descomissionamento de instalações e 
gerenciamento de rejeitas radioat1vo~. Isto simplifica procedimentos para o licenciamento e 
permite o direito de apelação. Entre os pontos que o parlamento rejeitou, estava a proposta 
original do governo para proibir o reprocessamento de combustível nuclear gasto. Também 
foi derrotado o direito dos cantões ao veto a uma instalação para armazenamento geológico 
profundo. 

Os rejeitas radioativos no país estão armazenados temporanamente em uma 
instalação denominada ZWILAG, visto que até o momento não ex1ste um repositório na 
Suíça. 

5.2.21 Ucrânia 

Referendos populares c audiências púbhcas são considerados ferramentas 
fundamentais para envolver o público em tomadas de decisões relativas à implantação de 
repositórios. A abordagem indicada é útil para ajudar a encontrar um denominador comum 
entre os operadores de instalações nucleares e o público local. O órgão licenciador da 
Ucrânia declarou a importância da "franqueza e acessibilidade à informação, o 
envolvimento de cidadãos, organizações comunitárias, autoridades regionais e governos 
locais no processo de tomada de decisões relacionadas a processos de seleção de locais para 
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a instalação de repositórios de reJeitos radioativos e instalações de armazenamento de 
combustíveis queimados". 

Para informar o público sobre a segurança de depósitos de rejettos radioativos, são 
publicados sistematicamente artigos em meios de comunicação regionais, além das 
mforrnações que são regularmente divulgadas na tmprensa local. Conferências e visitas são 
organizadas também para os estudantes e habitanks que residem a menos de 30 km de 
mstalações nucleares. Os visitantes das usina~; nucleares recebem matcnal informativo 
sobre as questões ambientais pertinentes. 

A Ucrânia possui vários repositórios em operação. sendo que as atividades da maior 
parte dos mesmos se iniciou na década de 1960. 

5.3 Conclusões 

A percepção pública sobre a utilizução da energia nuclear varia de um país para 
outro. Há uma correlação forte entre as preocupações do público e a falta de informação 
sobre rejeitos radioativos, notando-se que as preocupações são maiores nos locais onde a 
informação é inadequada ou insuficiente De acordo com vánas pesquisas de opinião 
conduzidas nos países analisados, a maioria dos cidadãos se considera pouco informada 
sobre o tema e gostaria de saber mais A maioria acredita ainda que a energia nuclear deva 
permanecer como uma opção, desde que os rejeitos radioativos r~sultantes sejam 
administrados de forma segura. 

Há, contudo, um longo caminho a ser percorndo para que a energia nuclear receba a 
necessána aprovação socml. O público em geral e políticos de muitos países são contrários 
à área nuclear e alguns inclusive se utiliz:1m de mecanismos legais para proibir atividades 
relacionadas. É necessária uma discussão mais madura, política e realística sobre o papel da 
energia nuclear, em termos da seguran~'a de abastecimento, como também da 
competitividade de mercado e do desenvolvimento sustentável 

Quando o processo é real tzado de forma madequada, os atrasos podem ser 
consideráveis. Como exemplo, após um período de 12 anos de duração ( 1992-2004) para a 
seleção de local para um repositório na Austrália, os trabalhos tiveram que ser reiniciados. 

A informação efetiva ao público é essencial a qualquer processo de consulta. Esta é 
uma responsabllidade de governos, agências de gerenciamento de re.Jeitos, geradores de 
rejeitos_ entre outros. A comunicação com o público deve ser objetiva e transparente p:1ra 
aumentar sua confiança e apo10 e as discussões conduzidas durante os processos de 
consulta devem estar baseadas em fatos, muito mais que do na emoção. 

O processo de comunicação e mteração com o público pode durar um tempo muito 
longo. O ideal é que as comunidades dos locais candidatos sejam consultadas de forma 
frequente ao longo de todo o processo de seleção e desde seus estágios preliminares. 
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Desta forma, um resultado positivo pode ser obtido, mantendo-se desde o início do 
processo uma atmosfera aberta e interativa que proporcione reais possibilidades para o 
público obter a informação desejada de modo compreensível, além de se discutir com o 
mesmo os impactos percebidos e permiti-lhe participar no processo de tomada de decisão. 

Por fim, deve-se sempre ter em mente que os especialistas têm que fornecer ao 
público todas as informações pertinentes ao processo, mas também saber escutar e atender a 
população em suas preocupações, que podem incluir inclusive a consideração de assuntos 
não técnicos. É fundamental que todo o processo seja marcado por uma forte interação de 
entre esses grupos [1 5]. 
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CAPÍTULO 6- PAnTES INTERESSADAS 

Yannick O. J. Nouailhetas 

6.1 Introdução 

Este capítulo procura mostrar uma metodologia para a análise das partes 
mteressadas envolvidas em qualquer empreendimento e realiza um ensaio aplicando essa 
metodologia para um caso hipotético de um repositório de rejeitos 

6.2 A aceitação pública e as partes interessadas 

A aceitação pública de repositórios de rejeitas radioativos está intimamente ligada à 
preservação, para as pa11es interessadas, do direito de acesso à informação, do direito à 
partictpação ativa nos processos decisórios e, por principalmente, do direito à opção de 
querer, ou não, ter em sua vizinhança uma instalaçtlo para a qual serão levados e 
depositados para sempre materiais que não têm mais serventia e que não são desejados em 
outros lugares. 

Por esse motivo, pode ser considerado que as partes interessadas Si_ão, de alguma 
forma, cogestoras de projetas que digam respeito a esse tipo de instalação e, dependendo 
do poder que detenham, de sua representatividade e de seu alcance, podem atuar como 
facilitadoras, como complicadoras e, em caso extremos, podem atuar no sentido da 
suspensão temporária ou definitiva do projeto [ 1-3-4] 

Em artigos disponíveis na literatura especializada [5] é enfatizada a importância da 
comunicação no processo de aceitação pública de repositórios de rejeitos, assim como é 
recomendado que a questão seja incorporada à gestão do projeto como um todo e em todas 
as suas fases 

Dessa forma, paralelamente à elaboração do projeto e à sua consecução, deve ser 
dado destaque às partes interessadas de modo a inferir posicionamentos, interesses, 
necessidades, que possam subsidiar, antecipadamente, estratégias que tenham por objetivo 
eliminar dúvidas e resistências que sejam resultantes da falta de entendimento adequado do 
projeto e de diálogo com a comunidade afetada. Cabe ainda destacar que os responsáveis 
pela formulação de tais estratégias devem ter em mente que as partes interessadas podem 
mudar seu posicionamento frente ao projeto conforme as etapas e a qualidade de seu 
desenvolvimento O tratamento inadequado pode tàzer com que o parceiro de hoje venha a 
ser o antagonista de amanhã. 

O desafio do empreendedor, no que diz respeito às suas relações com as partes 
interessadas, consiste em desenvolver a capacidade de relacionar-se, formular estratégias e 
firmar acordos satistàtórios com as várias partes sem perder o foco na sua missão e sem 
abrir mão de seus valores éticos, morais e filosóficos. Consiste em identificar e entender as 
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necessidades, as expectativas e as percepções das partes interessadas; em incluir, entre seus 
tópicos de gestão, desafios, oportunidades e questionamentos delas oriundos; em 
reconhecer e aceitar sua influência e sua participação na solução de conflitos e de 
problemas. Consiste em gerenciar conflitos de interesse e em buscar, junto aos parceiros do 
momento, soluçõe'> que possam compensar interesses prejudicados. Consiste em preparar
se para lidar com complicadores que surgem sempre que interesses particulares entram em 
jogo e que vantagens, legítimas ou não, são vislumbradas [2]. 

Com o objetivo de manter a coerência em sua atuação, o empreendedor deve ter 
muito bem estabelecidos seus componentes estratégicos, quais sejam, sua m1ssão, sua visão 
de futuro e os valores (éticos, morais e filosóficos) que deverão balizar e, principalmente, 
respaldar JS suas ações, atitudes e decisões. Para evitar que entendimentos/posicionamentos 
individuais preJudiquem esta coerência, é importante a disseminação e a incorporação 
destes componentes estratégicos por toda a força de trabalho. É recomendado que se criem 
práticas e procedimentos que garantam que estes componentes sejam mantidos e praticados, 
independentemente da evolução das relações que forem estabelecidas com as partes 
mteressadas O processo é geralmente longo e erros de foco e de comportamento 
institucional podem resultar, a médio ou longo prazo, na perda da credibilidade no projeto e 
no próprio empreendedor. 

6.3 Identificação das partes interessadas 

Levando-se em conta a pos1ção do Institute of Social and Ethical Accountability a 
identificação -das partes interessadas deve ser guiada pelos seguintes critérios: 
responsabilidade, influência, dependência, representatividade, objetivos políticos e 
estratégicos [1]. As partes interessadas devem ser buscadas, basicamente, entre órgãos de 
governo e orgamsmos regulatórios, investidores, empregados e gestores, clientes, 
fornecedores, comunidades locais, competidores, associações comerciais, míd1a e 
especialistas, associações trabalhistas, associações civis (ONGs) etc. 

Dadas as particularidades do projeto, a ser conduzido provavelmente por ente estatal 
ou para-estatal, poderiam ser eliminados da lista acima apresentada os competidores c os 
investidores; em função dos aspectos políticns envolvidos e de sua capacidade de influência 
no andamento do projeto, deve ser dado dt;staque aos partidos políticos. 

6.4 Organização das partes interessadas em grupos de interesse 

Aplicando-se os critérios da AA 1000 [1] foram identificados os seguintes grupos de 
interesse: 

• Partes interessadas const1tuídas por grupos ou indivíduos perante os quais o 
empreendedor tem ou poderá vir a ter responsabilidades legais, financeiras ou 
operaciOnais; 

• Partes interessadas constituídas por grupos ou indivíduos que têm/poderão vir a 
ter influência ou poder de decisão e cuJa ação facilita ou dificulta o desempenho 
do empreendedor; 
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• Partes interessadas constituídas por grupos ou indivíduos com os quais o 
empreendedor tem mais interações. relações em longo prazo ou dependência no 
dia- a- dia; 

• Partes interessadas constituídas por grupos ou indivíduos que têm/poderão vir a 
ter uma dependência do empreendedor, por razões econômicas, fmanceiras, de 
infraestrutura local ou regional, ou de necessidades básicas; 

• Partes interessadas constituídas por grupos ou indivíduos que representam outros 
indivíduos; 

• Grupos e ou indivíduos para os quais o empreendedor dirige, direta ou 
indiretamente, suas declarações de políticas e de valores, incluindo os que 
possam estar a par das questões emergentes e dos riscos associados ao projeto 

A profundando a proposta da AA I 000 .. na tabela l é apresentado um ensaio de 
individualização das partes que comporiam cada um dos grupos de interesse considerados 
no caso particular do país. 

Grupos ou indivíduos perante os quais o 
empreendedor tem/ poderá vir a ter 
responsabilidades legais, financeiras ou 
operacionais; 

Grupos ou indivíduos que têm/poderão vir a 
ter influência ou poder de decisão e cuja 
ação facilita ou dificulta o desempenho do 
empreendedor; 

interessadas no projeto de 
eitos radioativos 

• Empresas geradoras de rejeitas radioativos 

• Empregados e gestores 

• Eventuais prejudicados da atividade 
desenvolvida pelo empreendedor, relacionados 
ao repositório 

• Empresas especializadas no transporte de 
cargas especiais (rejeitas radioativos) 

• Empreiteiras 

• Órgãos de licenciamento e de fiscalização 

• Fornecedores 

• Universidades e grupos de estudo 

• Peritos I especialistas 

• Comitês Consultores responsáveis pelo 
acompanhamento e verificação do cumprimento, 
pelo empreendedor, dos compromissos 
assumidos junto às demais partes interessadas, 
pelo cumprimento de suas políticas e pela 
observação de seus valores 

• Ministério ao qual o empreendimento esteja 
subordinado 

• Políticos e partidos políticos 

• Poder legislativo e judiciário 

• Poder executivo (federal, estadual e municipal) 
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• Auditores 

• ONGs 

Grupos ou indivíduos com os quais o • Empregados I gestores 
empreendedor tem mais interações, 
relações em longo prazo ou dependência no • Produtores de rejeitas radioativos 

dia- a- dia; • órgãos de licenciamento e de fiscalização 

Grupos ou indivíduos que tem/poderão vir a 
ter uma dependência (in)díreta do 
empreendedor, por razões econômicas, 
financeiras, de infraestrutura local ou 
regional, ou de necessidades básicas; 

Grupos ou indivíduos que representam 
outros indivíduos; 

Grupos e ou indivíduos para os quais o 
empreendedor dirige, direta ou 
indiretamente, suas declarações de políticas 
e de valores, incluindo os que possam estar 
a par das questões emergentes e dos riscos 
associados ao projeto. 

• Órgãos de comunicação 

• Políticos 

• População local 

• Polícia rodoviária 

• Empresas geradoras de rejeitas radioativos 

• Empregados ou candidatos a empregos ligados 
ao repositório; 

• Grupos, famílias, populações que fizerem jus a 
compensações em decorrência de perdas 
motivadas pela instalação e/ou por sua operação; 

• Grupos, famílias, populações que, em 
decorrência do repositório, usufruem/usufruirão 
de vantagens econômicas, financeiras e de 
infraestrutura 

• Associações diversas (de produtores, comerciais, 
de moradores, de classe, políticas, religiosas, 
etc) 

• Detentores do poder público (executivo, 
legislativo e judiciário) 

• Políticos e partidos políticos 

• Responsáveis pela execução das políticas do 
empreendedor e pela defesa de seus valores 

• Representantes de classes, associações, etc. 

• Partes interessadas em geral 

6.5 Partes interessadas, interesses e presunção de adesão 

Mantendo-se a linha de raciocínio e tendo em mente que o sucesso do projeto 
depende fundamentalmente das relações que o empreendedor conseguir estabelecer com as 
pmies nele interessadas e que estas. por sua vez, entram no processo pautadas em interesses 
própnos, é importante inferir quais seriam estes interesses. Com base nestes, pode ser 
definido o que denominamos de presunção de adesão. A Presunção de Adesão, no 
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contexto, representa a medida da qualidade das relações do empreendedor com cada uma 
das partes interessadas identificadas na dapa anterior. 

Quadro 6.2. Partes interessadas, interesses e presunção de adesão 

Empresas geradoras de 
rejeitas radioativos 

• Transferir para o gestor do repositório a gestão de 
seus rejeitas radioatlvos 

Empregados/candidatos a • 
empregos; gestores 

Bons salários 

Estabilidade 

Empregados responsáveis 
cumprimento da missão do 
empreendedor, pela 
execução das suas 
políticas e pela defesa de 
seus valores - durante os 
processos de escolha do 
local e de construção do 
repositório 

• 
• Possibilidades de desenvolvimento e crescimento 
na empresa 

• Carreira 

• Segurança física e radiológica 

• Direitos e vantagens trabalhistas respeitados e 
preservados 

• Componentes estratégicos (missão, vrsao e 
valores) claros, disseminados, presentes e 
respeitados em todos os níveis da organização; 

• Planos e diretrizes estratégicas claras, com 
metas realistas e indicadores que sustentem os 
processos decisórios: delegação de poder em 
consonância com as responsabilidades assumidas; 

• Ocupantes de cargos de chefia competentes: 
(conhecimento, habilidades e atitudes condizentes 
com os cargos ocupados); 

• Definição dos cargos diretamente relacionados 
com o projeto, suas atribuições e responsabilidades e 
o posicionamento dentro da estrutura organizacional 
do empreendedor. 

• Definição formal das atribuições dos cargos e da 
competência exigida para a sua ocupação, 

• Distribuição dos cargos baseada na competência 
dos candidatos 

• Programas de treinamento que considerem a 
competência exigida para os ocupantes dos cargos 
(técnicos, administrativos e de gestão) 

• Infraestrutura de apoio técnico, administrativo e 
gerencial compatível com as responsabilidades de 
cada um; 

++++ 

+++ 

+++ 
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Potenciais prejudicados 
pelas atividades 
desenvolvida pelo 
empreendedor, 
relacionadas ao repositório 

Empresas especializadas 
no transporte de cargas 
perigosas 

Órgãos de licenciamento e 
de fiscalização 

Prestadores de Serviço 
Terceirizados 

• Respaldo do empreendedor para atuar em 
consonância com a missão, a política e os 

• valores (filosóficos e morais) defendidos. 

• Reconhecimento 

• Ressarcimento de suas perdas materiais, 
económicas financeiras e morais; 

• Soluções compensatórias 

• 

• 

Normas e regulamentos claros e objetivos; 

Treinamento adequado 

• Bons contratos de trabalho 

• Apoio soluções em caso 
incidentes/acidentes 

de 

• Cumprimento, pelo empreendedor, das leis, 
normas e regulamentos pertinentes; 

• Bons contratos 

• Projeção 

• Lucros 

++ 

++++ 

N se aplica 

++++ 
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estudo 

Peritos I especialistas 

Comitês, organismos 
responsáveis pelo 
acompanhamento e 
verificação do 
cumprimento, pelo 
empreendedor, dos 
compromissos assumidos 
junto às demais partes 
interessadas. 

Políticos e partidos 
políticos 

Poder Judiciário 

Poder Legislativo 

Poder executivo central 

Ministério a que está 
subordinado o 
empreendedor 

Poder executivo municipal 
(municípios selecionados) 

Bons contratos, recursos, parcerias, formação e 
desenvolvimento de recursos humanos, 
desenvolvimento e divulgação de conhecimento e de 
inovações, projeção. 

• Bons contratos de trabalho; projeção no mercado 
de consultaria. 

• Lucro 

• Preservação do direito de acesso das partes 
interessadas às informações relativas ao projeto de 
implantação e à gestão dos rejeitas pela encarregado 
da gestão; 

• Contribuição para a solução da questão dos 
rejeítos radioativos no país; 

• Projeção; prestígio. 

• Contribuir para a solução da questão dos rejeitas 
radioativos no país; 

• Defender interesses de lobistas, grupos, 
associações e de indivíduos. 

• Projeção 

• Dividendos políticos 

• Acesso às Informações 

• Informações conhecimento acessória 
competente 

• Solução definitiva para os rejeites radioativos 
produzidos no país; 

• Dividendos políticos 

• Poder, recursos, influência, projeção 

• Projeção nacional 

• Possibilidade de revisão da vocação do 
município 

• Vantagens para o município e para os cidadãos -
reconhecimento 

• Compensações satisfatórias para populações 
atingidas em decorrência das ações da CNEN 

+++ 

+++ 

++++ 

+++ 

+ 

N se aplica 

N se aplica 

+++ 

+++ 

+++ 

56 



Órgãos de comunicação I 
comunicadores 

Políticos 

População local 

Grupos, famílias, 
populações que fizerem jus 
a compensações em 
decorrência de perdas 
motivadas pela instalação 
e/ou por sua operação; 

Grupos, famílias, 
populações que, em 
decorrência do repositório, 
usufruem/usufruirão de 
vantagens econômicas, 
financeiras e de 

• Motivação 

• Defesa de suas convicções 

• Recursos 

• Mobilização 

• Voluntariado 

• Projeção I reconhecimento I mídia 

• Ação 

• Acesso às informações 

• Manchetes 

• Projeção, influência, reconhecimento 

• Mercado 

• Informações -subsídios 

• Defesa dos interesses que representam 

• Oportunidades diversas 

• Informações 

• Oportunidades 

• Preservação dos seus direitos e do patrimônio 

• Poder de decisão 

• Garantias relacionadas à saúde 

• Vantagens (fiscais I incentivos/ investimentos) 
decorrentes da implantação do repositório no 
município. 

• Informação 

• Transparência 

• Eficiência e eficácia na condução dos processos 
de identificação, avaliação e compensação das 
perdas. 

• Benefícios sociais (empregos, escolas, hospitais, 
estradas, oportunidade de negócios etc) 

+++ 

++ 

+ 

++++ 

++++ 

+++ 

++ 

+ 

++++ 

+++ 

++ 

+ 

++ 

+ 

+++ 
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Associações diversas (de 
produtores, comerciais, de 
moradores, de classe, 
politicas, religiosas etc). 

Público em geral. 

Nota: 
Legenda do quadro 
++++ Adesão total 

• Informações 

• Defender seus interesses e aqueles dos grupos 
que representam 

• Informação I Conhecimento 

• Continuar a usufruir dos benefícios das 
aplicações das radiações ionizantes I energia nuclear 

• Solução definitiva para a questão dos rejeitas 
radioatívos; 

• Segurança radiológica. 

• Garantias relacionadas à saúde 

• Garantia da preservação do meio ambiente e das 
gerações futuras contra a ação das radiações 
ionizantes de origem antropogênica . 

• 

+++ 
++ 
+ 

Adesão Parcial com condiciOnantes 
Adesão Parcial sujeita a compensações 
Adesão Nula 

Observação um determinado grupo pode ter componentes com os diversos tipos de adesão 

6.6 Características dos grupos envolvidos 

++++ 

+++ 

++ 

+ 

++++ 

+++ 

++ 

+ 

Com base no resultado apresentado no Quadro 2, pode-se agrupar e caracterizar as 
partes interessadas anteriormente identificadas considerando a presunção de adesão de 
cada uma ao projeto 

Quadro 6.3 - Principais características dos grupos de PI no Projeto de Repositório 
de Rejeitas Radioativos, de média e baixa atividade 
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• ++++ • 

• +++ • 2 

• ++ • 3 

• Grupos, indivíduos, organizações e empresas que vêem no projeto 
do empreendedor soluções, oportunidades e vantagens, legítimas ou 
não; reais ou imaginárias. 

• Grupos e indivíduos cuja adesão ao projeto está intimamente ligada 
à atitude do empreendedor e na condução do projeto como um todo 

• Grupos e indivíduos cuja adesão ao projeto está intimamente ligada 
a compensações por perdas e danos 

• + • 4 • Grupos e indivíduos fundamentalmente contra a utilização da 
energia nuclear pelo homem e contra assumir qualquer risco a ela 
relacionado. 

---~~.:«-.~"-:"'~~Y.·2m~:-:~&W~~'X~':-.~{«{~}~;~:::{~~~~ 

~~~;:;.~x~~~~~~~-~~Z..@·~~.m;:;.:;-z,;::;:_~~~-~9/~.&._~~.a 

No quadro que segue, são apresentadas sugestões de atuação tocadas nas 
características de cada um dos grupos estabelecidos com base na presunção de adesão das 
partes interessadas. 

Quadro 6.4- Sugestões de ações por grupo 

Definir a política do empreendedor que deve balizar suas relações com possíveis 

parceiros em programas voltados para a aceitação pública do repositório. 

Treinar Recursos Humanos responsáveis pela implementação dessa política 

Criar instrumentos, fóruns, programas, mecanismos para promover/ reconhecer o 

interesse assim como estimular a participação dos integrantes do grupo em ações que 

contribuam para a aceitação pública do repositório. 

Criar uma pauta mínima a ser adotada (Folder? Vídeo? ) por todos os eventuais 

parceiros envolvidos em atividades relacionadas à aceitação pública - o que está sendo 

proposto/ defendido?; por quê? como? quando? quem? quanto? onde? 

2 Definir a política que deve balizar as relações do empreendedor com grupos e /ou 

indivíduos cuja adesão ao projeto depende, fundamentalmente, de como será conduzido 

o projeto. 

Treinar Recursos Humanos responsáveis pela implementação dessa política 
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Planejar as atividades de gestão do projeto do repositório incluindo e dando destaque à 

gestão das condicionantes estabelecidas por partes interessadas - principalmente 

quando legais, legítimas, necessárias e favoráveis à boa condução do processo; 

Criar um setor (administrativo I comercial/ jur~dico) responsável pela elaboração e gestão 

das relações do empreendedor regulamentadas por contratos, acordos e compromissos 

com partes interessadas; 

Criar um setcr de gestão de RH responsável pelo acompanhamento, entre outros, do 

clima organizacional da empresa: e que tenha em mente a importância da força de 

trabalho na construçüo (ou desconstrução) e na preservação da imagem do 

empreendimento. 

Criar um setor especialmente voltado para a gestão dos processos de licenciamento, 

controle, auditorias e fiscalização do empreendimento; 

3 Definir a política do empreendedor que deve balizar suas relações com grupos e /ou 

indivíduos que reivindicam compensações í reconhecimento /estímulo. 

Treinar Recursos Humanos responsáveis p~!a implementação dessa política 

Criar instrumentos para identificar, avaliar, definir, negociar e facilitar a liberação de 

recursos e/ou de soluções compatíveis com os incômodos produzidos; 

Criar um setor responsável pela questão das compensações, com regras e ! 

procedimentos apropriados. 

Buscar parcerias- para a implementação da política em pauta: 

4 Identificar grupos e indivíduos contrários ao projeto - manter registro 

Trabalhar no sentido de evitar qualquer possibilidade de fortalecimento das convicções 

contrárias ao empreendimento, em jogo. 
~~~~~õ:-~?};-.~~~;;::m-~.&..•:?.«-~w.>Z'&&R?-':m«~::..:'<'.::::M'.m~~~::.m:;&:-~:-m-=«~ffi.,:;mm~::>:;.<::>~':"Z.n9..~:-:;:::;:;::;y.á&~~~~~~nJ 
%i~~0Z'-~.M~~l$:&~~~#.v'*'iX"~.M~~.&"~!%'.:,'0::&:::s;yR;;./J;.~x;:r;x;::::;:.:::::::=::.:w::««.>:::·>-~&:X:;:;;;~~.;:;sH.·~<.~~m~::=-~~2~~~~M 

6. 7 Conclusões 

A aplicação dos critérios propostos pela AA 1000 para a identificação e organização 
das partes interessadas de empreendimentos em geral evoluiu para um ensaio no qual foi 
possível identificar prováveis partes mteressadas no proJeto de um repositório nacional de 
rejeitas de baixa e média atividade ass1rn como os interesses e motivações que podem vir a 
balizar as suas relações com o empreendedor; kvou à dcfiniçào de um critério que recebeu 
a denominação de presunção de adesdo a partir do qual as partes interessadas ioram 
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agrupadas e analisadas~ esta análise colocou em evidência que, independentemente das 
etapas a serem implementas na busca de parcerias e da apro\'açào pública do projeto, a 
primeira delas consiste em capacitar o empreendedor para a condução desse processo No 
Quadro 6.4 foram apresentadas sugestões de açõcs que, na sua maioria, envolvem 
iniciativas relacionadas à gestão empresarial tais como a definição de componentes 
estratégicos (missão, visão), das políticas, estratégias, práticas e procedimentos que deverão 
balizar as relações com as partes interessadas, com sua força de trabalho, com o meio 
ambiente e com as gerações futuras Nas relações com as partes interessadas, os aspectos 
técnicos e de engenharia perdem um espaço considerável para as questões relacionadas à 
comunicação, à gestão de conf1itos e de mteresses, à confiança, à transparência e à 
qualidade dos propósitos, entre outros. O repositório deve ser encarado como um produto 
difícil de ser colocado no mercado CUJO sucesso de aceitação está diretamente relacionado 
com a competência das equipes responsáveis por sua "venda" 
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CAPÍTULO 7 

RISCO E PERCEPÇÃO DE RISCO 



7.1 introdução 

CAPÍTULO 7- RISCO E PERCEPÇAO DE RISCO 

Afonso Rodrigues de Aquino 
Edvaldo Roberto Paiva da Fonseca 

Lilian de Oliveira Bueno 
Martha Marques Ferreira Vieira 

Sandra Aparecida Bellintani 

O gerenciamento de rejeitas é uma das mais sensíveis questões ambientais para 
todas as sociedades nas quais há geração de energia por atividades nucleares, assim como 
aplicações de materiais radioativos nas área médicas, de pesquisa e industriais. É muito 
importante avaliar-se a percepção de risco associada à instalação de um repositório de 
rejeitas radioativos de baixa e média intensidade. A confiança do público é vital para o 
processo: leva muito tempo para que esta seja conquistada mas ela pode ser rapidamente 
perdida Portanto, é essencial muito cutdado na condução das várias etapas desse processo 

O gerenciamento de riscos considera as avaliações sobre o impacto à saúde 
humana, meio ambiente e economia, além da aceitabilidade dos riscos, que depende da 
atitude e percepção da situação por parte do público, de interesses políticos e econômicos e 
de conceitos ~obre desenvolvimento e qualidade de vida. O peso que cada um desses 
aspectos terá na decisão final depende do tipo de empreendimento e dos mdivíduos ou 
grupos sociais envolvidos na decisão. Não há como defimr a importância relativa dos 
fatores. Alguns estudos sinalizam para a relevância da percepção e comunicação de riscos 
(Slovic, 1996~ Sjoberg e Drottz-Sjoberg, 1994~ Nyland, 1993; NSC, 1993, Garrick, 1991 ~ 

Covello, 1985), e indicam seu papel na amplificação das consequências em situações de 
acidentes (Petterson, 1988; Drottz-Sjoberg e Sjóberg, 1990). 

Os riscos reais de um empreendimento tal como um repositório podem ser 
explicitados durante seu projeto ao se definir os aspectos ligados à proteção radiológica, à 
engenharia do projeto, aos materiais que serão armazenados e aos requisitos de aceitação. 
No entanto, quando se trata das questões sociais, a definição de risco pode ter inúmeras 
dimensões, em decorrência da tendência de ser baseada em valores subjetivos como 
controle do risco, confiabihdade e equidade. Assim, os riscos são avaliados em função da 
forma pela qual a sociedade os percebe (Hansson, 1989~ Lindell, 1996~ Nielsen, 1996) A 
avaliação de risco vem sendo tratada como uma reserva de domínio da ciência, ou seja, 
com avaliações quantitativas e objetivas Entretanto, a percepção do risco, ou seja, a reaçào 
do público aos riscos é considerada na adoção de políticas públicas e no estabelecimento de 
estratégias organizacionais (Slovic, 1996~ IAEA, 1994) 

7.2 A incorporação da multidimensionalidadt' ao conceito de risco 
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Com o desenvolvimento de estudos sobre populações em situações de risco, o 
conceito de vulnerabilidade foi graJualmente mc01 porado pelos pesquisadores. Considera
se que vulnerabilidade é a chave para a compreensão do novo conceito de risco que tenta 
romper com as atitudes mecânicas e causais que têm caracterizado as relações entre a 
humanidade e o mew ambiente nos séculos passados e que frequentemente têm sido 
associadas com as normas da cultura ocidental (Rankoff, 2003) Entende-se por 
vulnerabilidade uma situação de fragilidade em relação à possibilidade de ocorrência de 
consequências negativas em relação a um dado evento ou situação Esse conceito expressa 
a mult1dimensionalidade de fatores que atuam em uma situação de desastre, função das 
relações em uma dada situação social que, em combinação com forças ambientais, produz 
um desastre (Birkmann, 2007) 

Nos anos 90, a vulnerabilidade tornou-se um termo consolidado. As pesquisas 
deixaram de enfocar somente a problemática ambiental específica e passaram a abranger 
também aspectos sociais e tecnológicos, sendo que essas novas preocupações dão maior 
atenção a processos socioeconômicos e a problemas emmentemente sociais (Monmonier, 
1997; Mendonça, 2004; Marandola Jr. e Hogan, 2005) 

7.3 Percepção e aceitação do risco 

A percepção e a aceitação do risco podem ser consideradas como a conjunção de 
diferentes fatores tais como: conhecimento do evento gerador, dos mecanismos envolvidos 
e de suas consequências; controle real ou presumido sobre o evento e seu desenvolvimento; 
benefícios potenciais relacionados ao risco; cred1bilidade da fonte de informação; e 
condições culturais do indivíduo submetido ao risco real ou presumido. 

Duas questões são preponderantes no que tange à percepção de risco: a técnica e a 
psicológica Nenhuma pode ser utilizada isoladamente. O aspecto técnico está balizado em 
critérios científicos A experiência dos diversos países que iniciaram processos de 
construção de repositórios mostra que a participação pública é fundamental e que a 
percepção do público deve ser levada em conta na escolha da localidade. O trabalho 
informacional deve ser amplo e revisto sempre. É importante estabelecer critérios para 
aferir o quanto cada etapa é satistàtória, permitindo a consecução adequada dos objetivos. 

Campanhas de divulgação do projeto - o que é, qual o período de tempo 
envolvido - sugerem que a participação da comunidade local é importante para os 
responsáveis pela implantação do repositóno. A. comumdade deve se sentir integrante do 
processo, mesmo para discordar de alguns pontos. Se essa participação no processo 
decisório não for possível, a comunidade deve ser imediatamente informada sobre o local 
escolhido, antes que essa informação chegue a pessoas estranhas ao processo. 

O risco real da instalação de uma unidade de rejeitos radioativos deve ser 
explicado por especialistas em segurança radiológica em linguagem acessível Com relação 
às questões sociais, a defmiçào de risco pode ter várias d1mensões, uma vez que é baseada 
em valores subjetivos, tais como, controle de risco, confiança e equidade. Por isso, os riscos 
são avaliados de acordo como são percebidos pela sociedade. 
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A avaliação de risco tem sido tratada como uma área exclusivamente científica, ou 
seja, por avaliações quantitativas e objetiva:; A1ualmente, a reação do público aos riscos é 
levada em consideração para adoção de políticas públicas e no estabelecimento de 
estratégias organizacionais. Há diferenças no modo com que cada grupo social entende o 
risco, gerando grandes dificuldades na comunicação entre especialistas em segurança e o 
público em geral. Pesquisas de opinião podem ser úteis como indicativo de percepção da 
população. Para isso, a metodologia empregada deve ser adaptada à realidade regional. 

Para melhorar o conhecimento da população sobre os riscos reais há necessidade 
de material informativo. especialmente produzido para o projeto (vídeos, folhetos, 
publicações nos meios de comunicação locais), além do fornecimento de informações 
adequadas sobre a implantação do projeto 

As divergências de opiniões têm s1do tratadas pelas mdústrias e pelos governos 
como um erro de avaliação pelo público, o qual precisa ser educado para alcançar o 
entendimento. Esta é uma visão unidirecional da educação e da comunicação de risco, que 
não é mais aceita atualmente (NSC, 1993; Garrick, 1991; Covello, 1985) 

A comunicação de risco não envolve apenas informação sobre risco. Ela abrange a 
troca de percepções, opiniões e preferências entre as partes interessadas. A percepção do 
risco é tão Importante quanto a realidade do risco e a sua aceitação depende mais da 
confiança no seu gerenciamento eficaz do que em estimativas quantitativas. Em dúvida, o 
público sempre deve ser consultado para, de posse dessas respostas, serem formuladas as 
políticas inerentes ao processo. 

A busca pela segurança é da natureza humana e é natural que as pessoas tenham 
maior receio de situações desconhecidas (Birkmann, 2006). Esse sentimento causa 
incómodo às pessoas quando lidam com eventos ou processos sobre os quais têm pouca 
informação ou não conseguem entender, ou que não foram suficientemente desmistificados 
e aceitos pela sociedade. A energia nuclear é um desses temas cujo entendimento é restrito 
a uma camada muito pequena da população e o conhecimento mais difundido está 
associado ao poder destrutivo das bombas em Hiroshima e Nagasaki e a acidentes como os 
de Goiânia e Chernobyl. 

O aumento da consciência do público com relação aos riscos inerentes à sociedade 
moderna, juntamente com o entendimento de que as avaliações dos especialistas são 
limitadas pela ausência de dados confiáveis sobre a ação de certos agentes de risco, têm 
direcionado o processo decisório para os interesses da sociedade (Kolluru, 1996, 1994; 
NSC, 1993). 

7.4 A percepção do risco e os benefícios potenciais do empreendimento 

Nenhum modelo de risco é completo, e todos possuem características que os ligam 
ou separam. Modelos denominados "racionais", por exemplo, costumam considerar as 
escolhas lógicas como observação da relação custo-benefício da situação ou fazer um 
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estudo da posição tomada diante do nsco em comparação ao conhecimento deste risco. Já 
outros modelos mais voltados às ciências sociais observam as formaçõl:s de grupos e suas 
posições diante as diferentes situações de nsco. Algumas das variáveis que constroem o 
risco podem ser citadas, se observarmos o modo com o qual o público julga um risco. As 
principais, conforme artigo publicado por Williamson e Weyman (2005) são: 

• Controle percebido: Como o público vê o controle pelas instituições 
responsáveis sobre dctermmado risco'' Existem aqui ligações claras com a 
confiança na instituição e se o mdividuo ~e expõe voluntanamentc a esse 
risco ou não. Weyman c Kt;lly \êem exageros na exigência de controle por 
parte de indiv1duos como um modo de moderar seus níve1s de ansiedade. 

• Tempo psicológico: estudos coloci:idos por Weyman e Kt:lly apontam a 
existência de um v1és no entendimento de risco indivíduos tendem a 

• 

• 

• 

• 

exagerar riscos cujas consequência~ estão mais distantes. 
Familiandack Trata da:) experiêncms pessoais do risco, conhecimento sobre 

o risco e percepção de controle Novamente, Weyman e Kelly apontam que 
riscos incomuns são superestimados e riscos desconhecidos são reduzidos. 
Conf1ança A confiança em difen.:ntes mstltuições tem sido colocada 
constantemente como variável central na percepção de risco. É notável sua 
assimetria; enquanto ~ demorado e delicado o processo para adquiri-la, 
pode-se perdê-la cm um único evento A confmnça nas fontes de informação 
e mídia também desempenha um fator importante. 
Enquadramento de risco diuntt> Ja representação de mundo que as pessoas 
cnam mentalmente, surge unia (endência de simplificar- alguns assuntos 
complexos para obter uma conclusão, quando não existem informações 
suficientes acerca o assunto. 
Representações numericas compõem os modos com os quais as pessoas 
tendem a JUlgar informações numéricas e estatísticas. Alguns dados possuem 
notavelmente peso maior para o público, como o número de fatalidades. 

Desse modo, o entendimento da percep<,~ào pública de risco é peça chave no estudo e 
gerenciamento de riscos. O conceito de risco deve ser definido a pmiir de características do 
risco em si, e a partir da concepção subjeti\ a do nsco. 

A aceitação é d1retamente afetada pela d1stribuição do potencial de riscos e 
prejuízos: aqueles que \ ivem perto de uma instala~ão que, em sua percepção, possa 
apresentar algum risco podem t~nder a mmimit.á-lo se os benefícios propostos forem 
suficientemente elevados. Dependendo das condiç:ôes locais, as expectativas da população 
podem ser identificadas O acc:sso aos benefícios pode levar à melhor aceitação. Mas isso 
deve ser muito bem planejado para se evitar a impressão de '"suborno., ou de intenções 
escusas de desviar a atenção. Deve ser explicado em que medida os desejos das partes 
interessadas t1veram impacto nas decisões 

Estudos realizados em outros países, como os Estados Unidos, mostram que 
emprego e renda gerados pela instalação propiciam melhor qualidade de vida. Os maiores 
beneficiados são os residentes do local. Taxas e impostos gerados permitem melhoria em 
escolas e nos serviços públicos oferecidos. Além disso, há efeito pos1tivo sobre o mercado 
imobiliário comercial e residencial, incluindo-se o efeito positivo sobre o mercado de bens 
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imóveis (novas construções) A pesqu1sa conduzida em diversas localidades nos Estados 
Unidos foi publicada por Bezdek e Wendling (2006). O próprio processo de determinar 
essa vinculação pode ser originado a partir de consulta pública de um projeto de lei 

Os benefícios devem existir para a população que abriga o sítio de rejeitos, até 
mesmo como prova de que a instalação pode ser um agente local de desenvolvimento 
econômico. Porém.. o acesso à informação e outros pontos, como o fortalecimento do órgão 
regulador, a existência de um comitê de pesquisa e desenvolvimento sobre gerenciamento 
de rejeitas, incluindo a existência de programas nacionais e internacionais sobre o tema e a 
confiabilidade em relação ao inventário de materiais - que devem ser armazenados com 
segurança e em local ideal - são aspectos fvndamenta1s que devem balizar todo o 
programa. 

Segundo Vari (1996 ), algumas respostas obtidas em uma consulta realizada na 
Hungria junto à população próxima a uma instalação de gerenciamento de rejeitos 
nucleares, frente ao quesito compensação, refletem esse aspecto: 

"A vida não pode ser compensada"; 
"Os habitantes não devem aceitar compensações porque os riscos vão 
influenciar gerações futuras"; 
"Compensação é suborno'' e 
"Nós não podemos ser comprados". 

O programa da Hungria para a construção de um repositório começou em 1976 de 
forma impositiva, determinando o local em 1983, com base apenas em critérios técnicos, e 
procurou oferecer benefícios como compensação para as comunidades afetadas pelo 
empreendimento. O programa inicial fracassou, sendo posteriormente substituído em 1985 
por outro que adotou o critério de participação da população envolvida. Em 1989, mesmo 
após a oferta de compensações financeiras e algum grau de controle sobre a operação das 
instalações, não houve aprovação do empreendimento por parte da população. Somente em 
1998, com a indicação da PURAM para gerir o repositório, foi possível um convencimento 
decorrente da mudança de estratégia 

Para verificar as demandas locais, torna-se importante um contato estreito com a 
comunidade, além da realização de pesquisas junto à população A organização de grupos 
de discussão, fóruns de debates e consultas públicas são igualmente necessários. As 
estratégias de engajamento público devem ser aperfeiçoadas desde o iníc1o das discussões a 
respeito da seleção de local. O trabalho junto à municipalidade auxilia o levantamento de 
aspectos técnicos para o atendimento das expectativas da comunidade. 

7.5 Credibilidade da fonte de informação 

De acordo com Vuorinen (2008), a aceitação pública a respeito de um 
determinado tema é resultado de um longo trabalho. Esse trabalho envolve o 
estabelecimento de credibilidade do empreendedor e das autoridades envolvidas. São 
componentes da credibilidade a transparência, a tradição na informação correta e a 
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manutenção de coerência ao longo dos anos, além da independência da fonte em relação 
aos Interesses financeiros ou empre:mriais 

A credibilidade é um ativo intangíYel que se adquire gradativamente, mas que 
pode ser perdida rapidamente. Portanto, é ~ssencial a forma con1o será conduzida cada 
etapa em um processo de escolha de local e construção de um repositório O conhecimento 
a respeito do sistema e dos riscos, a compreensão desses riscos, o comprometimento com a 
segurança, sistemas adequados de apoio ao projeto (legislação, instituições envolvidas) e a 
busca por excelência são fatores importantes. O público precisa confiar no sistema 
regulatório e para isso o órgão regulador deve ser aberto, atuar de forma transparente, 
permitindo o acesso às informações. Os dados devem estar disponíveis, excetuando-se 
apenas aquelas informações que a lei especifica que devem ser mantidas sob sigilo, por 
questões justificáveis, como por exemplo, por necessidade de preservação de segredo 
comercial. Entre as informações que são importantes serem abertas, estão os critérios de 
seleção do local, cuja divulgação mostra a transparência do processo (EUR 21021, 2004 ). 

Os princípios democráticos, de transparência e serü.:dade, não podem ser deixados 
de lado em nenhum momento Se o proJeto começar balizado pelos princípios de excelência 
técnica e profissionalismo ao lidar com a comumcação pública, nas etapas seguintes esses 
valores tendem a se sobressair. 

Questões politicas devem ser evitadas desde o míc10. Critérios técnicos devem 
nortear o desenvolvimento do projeto como um todo. Além disso, se a proposta for baseada 
em consulta pública, fica mais fácil contemplar as expectativas da população local. O 
aumento da consciência do público com relação aos riscos inerentes à sociedade moderna, 
associado à compreensão de que a avaliação dos especialistas é limitada pela ausência de 
dados confiáveis sobre a ação de certos agentes de risco, tem direcionado o processo 
decisório aos benefícios sociais (Drottz-Sjüberg, 1990; Kolluru, 1996 ). 

Exemplos de projetas malsucedidos são os que se basearam prioritariamente nos 
aspectos técnicos e adiaram a participação da população Transparência, acesso à 
informação e canais de discussão disponíveis facilitam a aceitação do projeto (Suécia, 
Finlândia e Hungria). Exemplos de projetos em andamento em vários países fortalecem a 
confiança da população na qualidade do trabalho e na senedade dos órgãos envolvidos. A 
ideia de independência e a abertura a avaliações técnicas externas aumentou a credibilidade 
da informação e dos empreendimentos Junto à população. 

7.6 Condições culturais do indivíduo submetido ao risco real ou presumido 

Existe uma diferença quanto à forma como cada grupo social concebe o risco, o 
que acarreta uma grande dificuldade de comunicação entre especialistas em segurança e o 
público em geral. A formação da percepção dos riscos por parte do público leigo é 
influenciada por certos aspectos e características do próprio risco. Isso tem sido 
identificado em pesquisas de percepção e comunicação de riscos (Slovic, 1996; Sjüberg e 
Drotz-Sjoberg, 1994 ). 
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Segundo Peterson ( 1988) as diferentes maneiras como os seres humanos 
compreendem e valorizam a natureza estão profundamente influenciadas por seus contextos 
culturais As formas de compreender a natmtza e as relações estabelecidas com o mundo 
não humano diferem entre culturas e momentos históricos e mesmo indivíduos dentro da 
mesma cultura interpretam o conceito de natureza de formas radicalmente divergentes 

Faggionato (2008) descreve que 
Cada indiYíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às ações sobre o 
meio. As respostas ou manifestações são, portanto .. resultado das percepções, dos 
processos cognitivos, julgamentos c expeL:tativas de cada individuo. Embora nem 
todas as manifestações psicológ;icas SeJam evidentes, são constantes, e afetam nossa 
conduta, na ma1ona das vezes, mconsc1entemente. 

A educação, a formação profissional ou a expenência prática do indivíduo alteram a 
percepção de risco do mesmo. Pessoas com formação na área de engenharia ou de ciências 
tendem a aceitar as novidades tecnológicas com mawr facilidade. Se a formação é em área 
muito diferente do evento relacionado ao nsco, isso pode aumentar a avaliação negativa do 
evento. 

7.7 Controle real ou presumido sobre o evento e seu desenvolvimento 

Outro fator que amplia o receio :;,obre um fenômeno, evento ou processo é a 
capacidade do individuo potencialmente afetado em controlá-lo ou sua propensão em 
acreditar que tem essa capacidade (Siovic, 2000). Por exemplo, existe mais medo em viajar 
de avião do que de automóvel, pela sensação de exercer o domínio das ações, embora, 
matematicamente, o risco seja muito maior Por esse motivo, quando há efetiva 
participação na condução de um processo pela comunidade afetada, desde o momento da 
escolha, aumenta o comprometimento e diminui o receio de que os resultados afetem 
negativamente a comunidade envolvida. 

É importante mostrar o comprometimento com as gerações futuras, criando 
sistemas de interação mais fortes c permanentes. O programa deve estar voltado à 
oportunidade de aprendizado para todas as partes - empreendedor, órgãos de fiscalização, 
público. A eficiência do programa também está interligada à possibilidade do projeto ter 
representatividade junto a todas as partes que ajudaram a construí-lo. É importante criar a 
possibilidade de que seja interativo, permitindo sua revisão e aprimoramento constante, a 
partir da contribuição de todos (ESRU-University College London, 2003) 

Dessa forma, tem sido especialmente utilizada a estratégia de constituir comitês 
que envolvam representantes locais junto com os representantes do empreendedor para a 
discussão de decisões antes que as mesmas sejam implementadas. Devem ser buscados 
sistemas de representação independentes de vinculações político-partidárias, que podem 
criar oposições não relacionadas ao assunto propriamente dito e sim a disputas pelo poder 
político. Por esse motivo, a vmculação a qm,lquer grupo político deve ser totalmente 

69 



evitada desde o início. Além disso, a realização de campanhas informativas sobre o projeto, 
recursos e tecnologia que de envolve e sobre o cronograma de execução demonstram o 
interesse do empreendedor em manter a comunidade devidamente informada. 

Na Finlândia o sistema legal exige que haja uma autorização do Parlamento para 
que sejam iniciados os estudos técnicos de escolha de local para o empreendimento Em 
outras situações foram realizados plebiscitos para verificar se a popula<,:ão aceitaria a 
instalação de um repositório de rejeitas radioativos. Uma possibilidade para tornar a 
escolha e desenvolvimento do projeto mais participativo consiste em criar condições para 
que haja a candidatura espontânea de cidades previamente selecionadas de acordo com 
estudos técnicos. 

Os anallstas afirmam que atualmente a aceitação da energia nuclear é maior que 
nos anos subsequentes ao acidente de Chernobyl O fato de não ter havido acidentes nos 
últimos anos foi fundamental para essa mudança. Além disso, o medo das mudanças 
climáticas contribuiu para uma menor rejeição à tecnologia nuclear. As mudanças 
climáticas interferiram na visão que as pessoas têm da m1portància da participação da 
energia nuclear na matriz energética. Existe uma tendência de aumento dessa aceitação. 
Estudos indicaram que a associação da energia nuclear a uma imagem negativa foi deixada 
de lado. Porém, qualquer acidente ou incidente pode trazer de volta todos os medos 
(Pidgeon, 2008). 

7.8 Conclusões 

É importante notar qu~, no BrasiL a presença de fontes renováveis na matriz 
energética é proporcionalrnente maior que no lr.tmdo como um todo Também o etanol e o 
biocombustível têm sido identificados como uma vantagem, além do potencial 
hidroelétrico, eólico e solar. Uma das principais questões no Brasil é a aceitação da energm 
nuclear para geração de energia elétrica em um país com tantas outras possibilidades de 
fontes de energia renováveis Nesse sentido. a existência dos rejeitos radioativos assume 
um papel importante na comparação do risco com as alternativas energéticas, para as quais 
os fatores negativos são pouco ressaltados. Em países sem outras opções para a gera<,:ão de 
energia esses argumentos não são utilizados. Uma vez que não há estudos antenores, não é 
possível verificar qualquer mudança ou evolução na noção da popula<,:ão sobre energia 
nuclear e, consequentem~nte, sobre sua percepção de risco em relação a essa forma de 
energta. 

A estratégia a ser adotada pelo país deve ser organizar e analisar qualitativa e 
quantitativamente os dados disponíveis, tentando comparar com resultados de estudos 
realizados em outros países (Slovic, 2000 e Sjoberg, 2005) Posteriormente os indicadores 
de risco devem ser identificados de forma rnais específica, considerando a percepção do 
público a vários agentes e levando em conta o local escolhido para a instalação do 
repositório, de forma que possam aux1liar no processo de tomada de decisão referente à 
política de comunicação. 
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Outro fator importante relacionado à percepção de risco em relação a um repositório 
de rejeitos no Brasil está relacionado ao tempo da permanência da instalação e da existência 
do país como nação. A longevidade de uma planta para rejeitos de baixa e média atividade, 
que deve durar por cinco séculos, é o mesmo tempo da descoberta do País pelos 
portugueses. Esse tempo é menos significativo para países da Europa e da Ásia, que contam 
com uma memória histórica muito superior a esse intervalo de tempo. 

Países com altos índices de renda, educação escolar, IDH - índice de 
desenvolvimento humano - dentre outros fatores, são aqueles considerados os melhores 
exemplos, com projetos bem sucedidos de esclarecimento da população com alteração da 
percepção de risco. Entretanto, como apresentam condições culturais diferentes das do 
Brasil, deve-se tomar cuidado ao se fazer a adaptação de modelos estrangeiros. 
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O acesso à informação é o elemento chave para a transparência necessária para a 
credibilidade do projeto e das organizações envolvidas. O propósito deve ser oferecer 
informações adequadas a todas as partes interessadas, empregando meios adequados e 
profissionais preparados para endereçar a informação correta às diferentes demandas. 

A responsabilidade pelo fornecimento da informação caberá a uma equipe de 
comunicação específica para o projeto, orientada pelo grupo executivo técnico e pela 
coordenação-geral do projeto. A equipe deve ser formada por profissionais qualificados e 
em número suficiente para permitir dedicação adequada a cada etapa do trabalho 

Estabelecer contato direto com o público é uma boa estratégia de comunicação: 
entrevistas, pesquisas de opinião, audiências públicas e participação em reuniões Junto às 
partes interessadas. Para cumprir a tarefa de: fornecer as informações utilizando a 
linguagem adequada aos potenciais receptores, é imprescindível formar porta-vozes bem 
treinados e capacitados a falar sobre o projeto De acordo com o público e a situação 
específica, essas fontes de informação podem ser diferentes, mas é Importante que haja 
coerência entre os diversos comunicadores. Os porta-vozes devem estar adequadamente 
preparados em relação à informação a ser fornecida. Antes de uma audiência pública, por 
exemplo, devem ser analisados as possíveis participações das partes interessadas e os 
esclarecimentos que serão demandados [I ,2]. 

É fundamental o acesso ao aconselhamento e orientação de especialistas da área 
I 

de comunicação para as diversas fases do proJeto. Para isso, devem ser estabelecidos 
programas bem definidos desde o início do empreendimento. Entre os especialistas a serem 
consultados no que se refere à comunicação e interação com a sociedade, estão: 
profissionais de marketing, pesquisadores na área de opinião pública e percepção de risco, 
assessores de comunicação, jornalistas, pessoal técnico do empreendimento, equipes que 
possam preparar porta-vozes e interlocutores Junto ao público. Aqueles envolvidos nas 
reuniões devem estar motivados c- possuir informações sobre o projeto. Em treinamentos e 
exercícios prévios, eles deverão demonstrar segurança e confiabilidade em relação às 
informações solicitadas. Devem adequar suas mensagens em termos de linguagem à 
necessidade dos diferentes grupos de participantes ao longo de todo o trabalho. 

Em relação aos papéis do empreendedor e do órgão regulador, devem ficar bem 
definidas as áreas de comunicação de cada uma das mstituições participantes. Uma linha de 
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discurso é a do grupo empreendedor, que desenvolve o repositório; outra linha de discurso, 
ainda que coincidente em alguns momentos, é a do órgão regulador. Cada qual tem 
informações a serem fornecidas para a população e deve ter sua equipe preparada. 

8.2 Informações a serem fornecidas 

Todas as informações relevantes do projeto devem estar disponíveis para as partes 
interessadas, incluindo aquelas que definem as políticas e estratégias, bem como os critérios 
de avaliação utilizados e os aspectos financeiros. Também devem ser tornados disponíveis 
acordos e contratos, reservando-se a confidencialidade somente para a informação que 
possa prejudicar ou favorecer interesses comerciais legítimos envolvidos no processo ll ,2]. 

Os critérios para divulgação das mformações devem ser sua atualidade, Impacto, 
relevância e interesse público. A regra deve ser disponibilizar sempre as informações aos 
interessados_ evitando a ideia de interesses ocultos, mtenções escusas As exceções devem 
ser poucas e somente para resguardar algum dado amda não confirmado, ou caso a 
informação esteja protegida por determinação legal 

Informações relacionadas à implantação e operação do repositório devem ser 
consideradas relevantes para todas as partes Interessadas Saúde, meio am!Jiente, impactos 
econômicos e segurança coletiva são algumas das principais questões 

É necessário fornecer informações sobre projetos que seJam comparáveis e com 
efeitos similares. As mformações a serem coletadas e disponibilizadas dizem respeito à 
forma de funcionamento do empreendimento. laboratórios ou instalações associadas, 
avanços tecnológicos incorporados, estudos ambientais completos dos ecossistemas 
envolvidos (em todas as etapas). A opção tecnológica pela energia nuclear e o bem estar da 
sociedade devem ser termos indissociáveis. 

A equipe envolvida no projeto deve ter acesso a todas as informações relacionadas 
ao proJeto em uma espécie de base de dados comum, uma biblioteca virtual, em que todos 
os documentos possam ser recuperados. As informações devem ser atualizadas 
constantemente.. permitindo o acesso, com mecanismos de busca e de armazenamento 
confiáveis Outras ferramentas, como a relação de todos os membros da equipe que 
trabalham com informação pública deve estar disponível. Podem ser incluídos recursos 
como listas de discussão e salas de bate-papo em tempo real, melhorando a comunicação 
entre os próprios membros da equipe. Cada etapa do projeto deve ser registrada e a 
documentação produzida deve conter as datas de suas pastagens e alterações. 

Algumas ferramentas para formular políticas para a comunicação são o 
monitoramento da mídia local, a concessão de entrevistas, a realização de palestras em 
escolas, associações de classe e organizações integrantes de movimentos ambientalistas, 
dentre outras. A participação da comunidade local na construção do empreendimento, além 
de gerar renda local, facilita o acesso à intiJrmação, que se multiplica na comunidade. Um 
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princípio fundamental é não deixar nenhum questionamento legítimo sem resposta. Mesmo 
que a resposta seja: "nós não dispomos da informação no momento, mas ela será fornecida 
assim que estiver disponível". É desejável que sejam fornecidos sempre documentos 
escritos e não apenas utilizada a comunicação oral. A preocupação com a comunicação 
deve estar sempre presente, evitando deixar qualquer solicitação legítima sem resposta. 

Outro aspecto a ser considerado, especialmente nas questões relativas a energia 
nuclear, é o esclarecimento adequado sobre a utilização da energia nuclear, sua necessidade 
e seus benefícios. Embora a experiência mostre que uma comunidade não aceita arcar 
sozinha com os prejuízos provenientes de benefícios dados a toda a população (Bezdek e 
Wendling, 2006), também é importante mostrar que a energia nuclear não pode ser 
considerada como uma opção desnecessária. A necessidade de um depósito deve ser 
explicitada de forma a mostrar que as atividades envolvendo material nuclear em áreas 
como a geração nucleoelétrica, a aplicação na saúde, indústria, meio ambiente, entre outros, 
geram rejeitas, mas proporcionam qualidade de vida 

Entre os temas de interesse devem estar relacionados os efeitos biológicos da 
radiação e a análise dos riscos à saúde advindos da operação de um depósito de rejeitas 
Biólogos, médicos e profissionais da área de saúde podem esclarecer sobre questões que 
afligem a população no que d1z respeito ao impacto para os moradores da localidade e para 
o ecossistema. Alguns profissionais da operadora do depósito devem ser especialmente 
capacitados a responder sobre a segurança de empreendimento e o dia a dia da instalação, 
porém devem ser indicados profissionais de outras instituições que possam conferir maior 
legitimidade ao conteúdo. É imp01tante identificar esses profissionais e capacitá-los na área 
de comunicação. 

O banco de dados que reunirá informações do projeto deve contemplar todas as 
informações relacionadas ao empreendimento. Por exemplo, na fase de licenciamento, os 
dados geológicos e geofísicos, além de dados referentes ao levantamento pré-operacional~ 
na fase de operação, os dados de monih!ramento ambiental, entre outros. Todos esses 
aspectos devem ser definidos antes do início do empreendimento, de forma detalhada, 
indicando como a informação será acessada e quem será responsável por ela. 

8.3 Como tornar a informação disponível 

As informações devem ser disponibilizadas por meio de recursos que 
acompanhem as características da população local (internet, rádio, divulgação de relatórios 
em linguagem acessível e adequada ao público, reuniões com a comunidade, debates em 
clubes e associações). 

Deve ser dada grande atenção aos meios adequados de comunicação, levando em 
conta as características da população, como o nível educacional e cultural. A mídia 
constitui-se em canal interessante. A estratégia deve ser traçada de acordo com o perfil dos 
habitantes da cidade escolhida. A comunicaçãll deve contemplar a forma presencial. Deve
se analisar cada fase e qual o públ1co alvo a ser atingido. Embora o alcance local da Internet 
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possa ser limitado, ela e outros vekulos eletrômcos devem ser valorizados como 
ferramentas potenciais para transmitir mensagens sobre o tema. 

Para garantir a condução do processo dentro do escopo participativo e aberto, 
vanas ferramentas podem ser adotadas, de acordo com as fases de implementação do 
projeto Algumas estrat~gias sugeridas dizem respeito à [1, 2, 3J 

- Produção de materiais educacionais e informacionais: folders, vídeos, 
newsletters, displa_vs. quiosques multimídia, anúncJOs, mídia convencional, 
internet; 

-Fontes de consulta (abertas a todos) v1sitas ao site, exibições de vídeos, d1a de 
portas abertas, encontros públicos, l1'orkshops, documentos vários, internet, 
lmha telefónica 0800, teleconferencia, enquete pública; 

- Consulta aos cidadãos questionários, pesquisas por telefone, entrevistas, grupos 
dirigidos, grupos de discussão, pesquisas de opinião. 

-Grupos de Interação (público leigo e especialistas) painéis de discussão, painéis 
interativos, reuniões de consenso; 

- Grupos de interação (predominância do público da localidade) comitês locais, 
planejamento, workshop, pesqu1sa participativa, mensagens eletrônicas; 

- Grupos de interação (público profissionaL diálogo com as partes interessadas): 
workshops; mapeamento multicritérios, mensagens ektrônicas; 

Processos já existentes que podem contíibuir com as discussões: processos 
locais - Agenda 21, comitês de desenvolvimento sustentáveL rede de 
planejamento da comunidade, fórurn de debates 

Deve ser definida e segurda a forma como as informações atualizadas sobre o 
empreendimento serão divulgadas pelos rm~ios de comunicação (divulgação do trabalho 
para a população). Outros canais seriam cartilhas, materiais educativos de forma geral, 
entre outros. Vale destacar o trabalho junto aos grupos - associações e entidades que 
atuariam em parcena junto ao comrtê gestor do projeto A idem é promover essa 
participação, conferindo credibilidade ao projeto e às instituições envolvidas 

É necessário também informar às partes interessadas os mecanismos existentes 
para direcionar reclamações a respeito do projeto em nível local e nacional e dos caminhos 
para a solução de problemas relacionados ao mesmo. Isto implica a utilização de todos os 
mecanismos possíveis (carta, e-mail, telefonemas, contato pessoal, etc). Uma das formas é 
através da criação de um escritório técnico ou um centro de informações na localidade. É 
importante garantir que o órgão regulador esteja cuidando da observância de todos os 
requisitos necessários. O gestor do projeto e o órgão regulador, responsável pelo 
licenciamento e fiscalização técnica do empreendunento, devem ser acessíveis e transmitir 
a necessária confiança com relação ao empreendrmento. 

É importante que as partes interessadas tenham acesso prioritário à informação e 
tempo adequado/suficiente para processá-la. Para garantir que haja tempo disponível 
suficiente para análise e participação das partes interessadas, os materiais devem ser claros, 
concisos, com mensagens objetivas e evitando dubiedade. Devem estar disponíveis para 
consulta a qualquer tempo, possivelmente em um centro de informações atuando 
permanentemente na região. 
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Na fase inicial e até a seleção do local, os prazos para a divulgação de 
informações podem ser maiores, pois dependem de Informações a serem coletadas e 
analisadas para serem divulgadas Porém, com o andamento do empreendimento. ~ 

necessária uma atenção especial aos prazos de divulgação. Mais do que o tipo de 
informação a ser disponibilizada, a credibilidade é fundamental. Todo o processo técnico 
deve ser traduzido em linguagem comum e a divulgação deve ter sempre em foco a 
relevância dos fatos. A linha do tempo do andamento do empreendimento, continuamente 
atualizada, deve estar disponível de forma a garantir facilidade de acesso e conteúdo 
atualizado para todos os interessados. 

Í~ necessário o uso extensivo de pontus de acesso à informação, principalmente 
em locais dentro da comunidade a ser afetada pelo empreendimento. No centro de 
informações devem ser tmplementados quiosques multimídia e materiais interativos sobre o 
projeto. Podem ser elaborados ktts para protes wrcs e estudantes, enviados sob demanda e 
para locais sugeridos pela própria equipe de comunicação. Outra opção interessante é o 
contato com bibliotecas virtuais, para amplo acesso às informações. A localização dos 
pontos de acesso dependerá das características da local idade (ex prédios públicos. 
terminais de passageiros, dentre outros j É preciso ter como premissa que todos os 
principais locais de concentração dos residentes devem ter um ponto de acesso 

As audiências públicas constituem-se em uma ferramenta importante para a 
discussão dos problemas relacionados ao empreendimento que afetam a comunidade. O 
intervalo entre as audiências públicas e as decisões deve permitir que haja tempo suficiente 
que assegure a incorporação das contribuições do público nas audiências públicas. 
Dependendo da fase do empreendimento, esse tempo será maior ou menor. Com o bom 
desenvolvimento do processo, a tendência é que o tempo vá se ajustando e fique 
naturalmente menor entre uma etapa e outr<:. O importante não é quantificar o tempo, mas 
verificar o retorno de cada iniciativa (acompanhar o período pós-audiência pública, p. ex) 
Em construções de rodovias e obras de grande porte que impactam urna região, às vezes 
uma mverdade firmada e divulgada à população muda todo o decorrer do projeto Deve 
existir a disposição de buscar contribuições nas audiências, pois um projeto participativo 
deve estar aberto a melhorias constantes, permitindo o engajamento de todos os 
interessados. Um registro de todas as reuniões com a comunidade deve ser mantido para 
acompanhamento das negociações. 

8. 4 O público alvo 

É fundamental identificar os grupos de interessados no projeto em âmbito local 
(associações, entidades de classe, etc) para preparar a divulgação do conteúdo. O contexto 
local fará toda a diferença no projeto. Pelas características do empreendimento, o impacto 
global também deve ser destacado. 

Conhecendo hábitos, costumes e tradições da população em uma pesquisa prévia 
exploratória, é possível traçar melhores estratégias. De acordo com os perfis encontrados, 
pode-se trabalhar de forma mais direcionada, sempre considerando que há uma equipe 
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especificamente voltada a esse empreendimento. com estrutura adequada para conhecer 
bem o público e depois adequar a linguagem 

É importante prover acesso às informações para análise e estudos do projeto por 
órgãos e pessoas independentes Torna-se também essencial o trabalho do órgão regulador 
para garantir a credibilidade do projeto, emprestando sua marca de qualidade aos trabalhos 
técnicos. O trabalho local deve ser muito bem dirccionado e contínuo. Deve ser incentivada 
a participação da comunidade acadêmica, para que o repositório, nos seus diferentes 
aspectos, seja objeto de estudos. Programas de visita permanentes e de intercâmbio com 
outras instituições de pesquisa e de ensino devem ser mcentivados. Deve ser estimulado o 
trabalho específico e direcionado às escolas desde as séries iniciais. Podem ser montadas 
cartilhas e kits para professores e alunos. Trabalhos dessa natureza garantirão a 
continuidade e a longevidade do projeto. Especificamente para o ensino fundamental, deve 
haver um grupo dedicado exclusivamente a este segmento de público. Para os demais 
níveis, os colaboradores podem atuar como multiplicadores, levando matenais produzidos 
dentro do projeto. As parcerias com secretarias de educação e organizações não 
governamentais são importantes. Podem ser organizados cursos para professores a respeito 
do tema repositório de rejeitos Cada etapa do projeto deve ser aval i ada considerando o 
público a ser alcançado [ 1,2]. 

8.5 Gestão da informação 

A gestão da comunicação deve sempre que possível atuar de forma pró-ativa. Por 
exemplo, criar um observatório da mídta pode ser uma forma de dispor de uma ferramenta 
importante para providenciar respostas rápidas às dúvidas surgidas na comunidade ou na 
1m prensa. 

Para garantir que solicitações de informações ou reclamações quanto ao projeto 
sejam rapidamente analisadas, verificadas quanto à sua procedência e, se for o caso, 
resultem em providências para o atendimento do reclamante, deve ser mantido um registro 
de todas as demandas surgidas, atuando-se com presteza nas apurações necessárias. É 
importante manter canais diretos entre a área que recebe as reclamações e a área executiva 
do projeto, para que haja agilidade entre a comunicação, a percepção e a ação. Nenhuma 
das partes interessadas deve se sentir alijada do processo decisório [ 1 ,2]. 

A criação de um conselho formado por representantes da população local e 
integrantes da administração do repositório é uma sugestão para garantir ainda mais 
transparência ao processo. O conselho pode reunir membros do Ministério Público e dos 
órgãos de fiscalização e controle (Jbama, Ministérios da Saúde e do Transporte, por 
exemplo). Um comitê similar foi criado no Reino Unido, porém com composição 
predominantemente técnica. No caso brasileiro, funcionaria como um controle externo, 
trazendo, ao mesmo tempo, integrantes de outras instituições para comprovar a seriedade 
do empreendimento [1]. 

80 



Para avaliar o nível de entendimento das partes interessadas, devem ser realizadas 
pesquisas sobre percepção, após o desenvolvimento das atividades. Grupos de discussão no 
âmbito de lideranças comunitárias, associações e entidades diversas atuam como 
multiplicadores das informações e muitas vezes mediarão o processo. Representantes do 
projeto devem estar fixados na cidade na qual o empreendimento irá se desenvolver, para 
receber esse feedback e poder intervir quando necessário. Algumas avaliações diretas 
também podem ser realizadas para medir o grau de conhecimento atingido pela população 
local. As pesquisas a serem realizadas servem como um instrumento direto de mensuração 
do desenvolvimento de vários aspectos do projeto [3]. 

8.6 Conclusões 

É sabido que "quanto maior o nível de conhecimento, mais favorável é a opinião 
dos cidadãos com relação à energia nuclear" [4]; por isso, é altamente recomendado que os 
programas de informação pública comecem o mais cedo possível, levando em consideração 
aspectos sócio-políticos. Uma boa compreensão do projeto é necessária para envolver 
eficientemente o público no processo decisório. 

Algumas sugestões para melhorar o processo de acesso à informação são 
indicadas a seguir: 

• Definir critérios para identificar a informação a ser liberada 
• Conhecer bem o público alvo -população local 
• Realizar encontros com o público, com especialistas e com os "stakeholders" 
• Distribuir material educacional e informativo de fácil compreensão e visualmente 

interessante 
• Implantar um banco de dados acessível e constantemente atualizado 
• Criar um comitê gestor da informação 

Finalmente, mais importante do que a informação disponível é a credibilidade 
conquistada durante o desenvolvimento do projeto. 
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CAPÍTULO 9- PARTICIPAÇAO DO PÚBLICO QlTALIFICADO NO PROCESSO 
DE TOMADA DE DECISÃO 

9.1. Introdução 

Danielle Monegalha Rodrigues 
Ivan Pedro Salati de Almeida 

A construção de um repositório de rej·~ttos radioativos e seu gerenciamento não 
envolve somente aspectos técnicos, como os estudos relacionados a condições do ambiente 
e local do ponto de vista de engenharia. mas envolve também tàtores socioeconômicos 
ligados à comunidade local e comunidades vizmhas. Esses fatores estão diretamente 
relacionados à participação da população no processo, de forma que a decisão e a forma de 
implementação ganhe qualidade e o nível da participação permita um maior 
comprometimento de todos com a solução alcançada. 

De acordo com o relatório produzido pela IAEA [1), a necessidade de se obter 
aceitação pública e política se torna cada vez mais evidente no que diz respeito ao 
gerenciamento dos reJeitos radioativos. Os fatores relacionados ao nível de aceitação 
podem ser divididos em quatro categorias 

a) Técnica: fatores relacionados com a segurança de um repositório, levando em 
consideração avaliações relacionadas às propriedades cto local e o projeto de 
engenharia; 

b) Estrutural aspectos rclac10nados <-\ estrutura do repositório, pelos quais são 
estabelecidos os procedimentos, as normas para a implantação e questões 
relacionadas ao licenciamento; 

c) Processual esta categoria envolve os fatores relacionados com as decisões que 
devem ser tomadas ao longo de processo. A forma de participação do público e 
o pacote de benefícios oferecidos a comunidade local são decididos neste 
âmbito; 

d) Comportamental: esta categoria abunge questões ligadas ao modo de interação 
entre os membros da organização reguladora e as partes interessadas. 

9.2 Público qualificado 

Dois fatores podem ser considerados importantes na construção de um público 
qual i ficado a representatividade dos participantes em relação à comunidade e o nível de 
informação relacionado com a maténa a ser discutida que os participantes possuem (por 
exemplo, sobre a construção de uma represa, a instalação de uma siderúrgica ou de um 
repositório de rejeitas nucleares). 

9.2.1 Representatividade 
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A representatividade do indivíduo ou da organização em relação à comunidade local 
está intrinsecamente vinculada ao julgamento e reconhecimento por parte desta comunidade 
em relação aos seus representantes legítimos A representatividade pode estar tanto 
relacionada às lideranças formais, eleitas democraticamente como representantes da 
população, tais como prefeitos, vereadores, deputados, como às lideranças informais, como 
presidentes de associações de diversos tipos, autoridades económicas locais, líderes 
religiosos, professores de diversos níveis, jornalistas e outras figuras locais que exerçam 
lideranças, ou seJa, formadores de opmiões. 

A formação de qualquer entidade de representação requer que a mesma seja 
balanceada em relação aos diversos segmentos e grupos que compõem a comunidade a ser 
representada, para que não haja questionamento posterior em relação à sua participação e 
em relação às decisões tomadas com seu auxtlio Nesse sentido, é importante um trabalho 
de identificação desses segmentos para que se possa construir a entidade de representação 
com representantes efetivos dos grupos da comunidade, de forma que essa comunidade se 
considere representada nas discussões. 

9.2.2 Nível de Informação 

O nível de informação é um segundo fator que contribui para que o público se torne 
qualificado para participar de um processo de tomada de decisão. Assim, faz-se necessário 
avaliar o nível de conhecimento da comunidade local a respeito da energia nuclear e de 
repositórios para que sejam traçadas estratégias adequadas para elevar o nível de 
informação, quando necessário. O objetivo disto é fornecer condições aos participantes 
envolvidos no processo, para permitir que ao menos a parte representativa da população 
afetada tenha acesso às informações de forma adequada, de forma que sejam assimilados os 
conteúdos transmitidos e que ocorra uma participação consciente no processo de tomada de 
decisão. 

Segundo Vuorinen [2] a aceitação pública, chamada por este autor de tolerância 
pública, é resultado de um longo trabalho, mas não deve ser a principal preocupação do 
órgão regulador, e sim a confiança do público qualificado em todo o processo e para isso 
alguns aspectos como clareza e comunicação bem formulada são fundamentais para uma 
boa aceitação por parte da comunidade local ou vizinha a um repositório de rejeitas 
radioativos. 

O nível de informação de uma comunidade pode ser avaliado por métodos tanto 
quantitativos como qualitativos, sendo que as formas mais utilizadas, de acordo com a 
IAEA são: 

análises das mídias locais para identificar a qualidade das informações referente à 
energia nuclear; 
entrevistas com pessoas ou organizações que tenham tido experiência em trabalhar 
com a comunidade; e 
questionários aplicados à população local. 

Após identificar o nível de informação da comunidade hospedeira e vizinhas ao 
empreendimento é necessário informar o maior número possível de habitantes locais sobre 
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o objetivo, características a funcionamento do empreendimento, como o sugerido pela 
agencia belga para rejeitas radioativos e enriquecimento de materiais físseis, 
ONDRAF/NJRAS [3]. 

Alguns métodos podem ser bem sucedidos, tais como 
visitas a instalações nucleares: 
web sites contendo informações sobre o processamento dos rejeitas radwativos; 
expos1ções; 
publicação de informações em jornais locais; 
palestras em associações e escolas; 
campanhas informativas em eventos locais (ex. feiras de exposição) 
divulgação de filmes para demonstração de repositórios (filmes com ammação 
tridimensional sobre o gerenciamento dos reJeitas radioativos) 

9.2.3 Relacionamento com as partes interessadas e comunidade 

Segundo a AJEA [4] ""Historicamente, as decisões sobre a gestão de rejeitas 
radioativos foram tomadas por um pequeno grupo de indivíduos, normalmente direcionado 
pelos aspectos técnicos e pelas comunidades científicas". Essa citação reflete o conhecido 
distancmmento entre as autoridades nucleares c a população, o que contribuiu para criação 
de uma atmosfera de desconfiança e receio em torno das questões nucleares. Para mudar 
esta situação, é consenso atual entre a maioria dos países desenvolvidos que a conduta das 
autoridades nucleares e empresas deve ser baseada na transparência e na interação com as 
comunidades, e a forma de se aproximar da população é uma questão muito importante. 

Como demonstra a experiência de alguns países, uma forma que tem se mostrado 
produtiva é a de convidar comunidades para hospedar um repositório. Esta aproximação 
com os representantes da comunidade permite iniciativas para que as primeiras discussões 
sobre o empreendimento aconteçam. Um dos objetivos do convite público é o de 
sensibilizar o governo local e líderes locais para uma discussão sobre a questão. O governo 
pode se oferecer para apresentar o projeto, sem qualquer compromisso da comunidade com 
o mesmo, conforme o processo sugerido pelo Departamento de Meio Ambiente, 
Alimentação e Assuntos Rurais - DEFRA [4]. A estratégia que tem resultado em maior 
sucesso é a busca de parcerias com as autoridades locais através de explanações sobre os 
objetivos do empreendimento e sobre os possíveis benefícios que podem advir de sua 
implantação. 

9.2.4 Interesse no envolvimento no Processo de Tomada de Decisão 

Pesquisa realizada com 27 países da União Europeia avaliou o quanto os cidadãos 
destes países gostariam de participar da tomada de decisão em um processo de construção 
de um repositório nuclear (EUROBAROMETER, [5]) Um dos itens do questionário 
avaliou a preferência dos entrevistados em relação ao nível de tomada de decisão no caso 
de uma escolha do sítio para construção de um repositório de rejeitas radioativos próximo a 
sua casa (Questão: Considerando a hipotética construção de um depósito subterrâneo para 
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rejeitas radioativos perto de sua casa, com qual das afirmativas a seguir você concorda 
. ?') mws . . 

Com base nos resultados (Quadro 9.1), pode ser afirmado que a maioria dos 
europeus quer ser diretamente consultado e gostaria de participar no processo de tomada de 
decisão. 56% dos inquiridos confirmaram que gostanam de estar implicados pessoalmente. 
22% informaram que preferem que organizações não governamentais locais participem do 
processo de tomada de decisão, enquanto que 15% consideram que preferem que as 
autoridades responsáveis decidam sobre essa matéria. 

A participação do público deve ser feita durante todo o projeto e deve ser iniciada 
tão logo seja formulada a política de construção do repositório, porém após a fase de 
construção é esperada que essa participação decresça na falta de eventos que justifiquem 
uma maior atenção. 

·•· VQt:ê ~~?~taria, 9üe 
Você ~o~ta,ria de \>~r org~rlizaçõe$ não 

ditetiiitnen- Y gmterriàment;;~;i.s 
•1ilOOS!Jitado e······ tP!iiGs} fossem 

. • •• l;!árticiparfl9 éQnsultadàs e 
•· processo ~tomada partiçip\lssem !lP 

· · · de 4ecisão ··· · ··· proce~Ji;ó de tomada 
d~decísão 

· ~~~ê gostaria de 
.deooirque·as 

autl;!tidBdes 
r~~p9nJ>áveiJ;•·•······· 

deci!lissem s<ibte 
) eisa q~~$tão 

Bélgica (BE) 52% 23 22 3 O 
Bulgária (BG) 53 11 19 5 12 
República Checa (CZ) 39 24 31 4 2 
Dinamarca (DK) 50 26 23 O 1 

lemanha (DE) 68 16 14 1 1 
Estônia (EE) 52 18 23 3 4 

récia (EL) 50 34 12 4 O 
Espanha (ES) 55 19 12 6 8 
França (FR) 51 29 17 o 3 
rlanda (IE) 55 18 10 2 15 
tália 11n 49 25 15 7 4 
hipre (CY) 65 17 13 4 1 

Letônia (LV) 48 16 29 4 3 
Lituânia (Ln 30 22 35 7 6 
Luxemburgo (LU) 65 17 14 3 1 
Hungria (HU) 50 22 22 4 2 
Malta (MT) 64 14 15 3 4 
Holanda (Nl) 57 30 10 2 1 
· ustria (AT) 64 19 8 6 3 
Polônia (PL) 58 17 19 1 5 
Portugal (Pn 40 18 22 10 10 
Roménia (RO) 57 10 14 8 11 
Eslovénia (SI) 46 23 25 5 1 
Eslováquia (SK) 44 20 30 4 2 
Finlândia (FI) 48 29 21 1 1 

uécia (SE) 45 32 21 1 1 
eino Unido (UK) 66 21 8 2 2 

Quadro 9.1 Pesquisa realizada com 27 países da União Europeia a r·espeito do interesse no 
processo de tomada de decisão para escolha do local para construção de um repositório de 
rejeitos radioativos. 

Fonte: Adaptado do Original em EUROBAROMETER, 2008, p.41. 
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9.3 Experiências bem sucedidas em termos de participação 

Vários países, principalmente na Europa, tiveram sucesso no processo de criar 
meios para facilitar a participação popular nas comunidades onde os repositórios poderiam 
ser construídos. Em alguns desses casos, o sucesso ocorreu após o fracasso de definir o 
local sem a participação da população 

9.3.1 Bélgica 

a) Breve Histórico 

Desde 1980, o governo belga vem investigando as opções de armazenamento dos 
rejeJtos radioativos. De acordo com ONDRAF/NIRAS, esta não foi uma tarefa fácil 
principalmente porque o público não se mostrava muito interessado em discutir essa 
questão. 

O período compreendido entre 1985 a 1997 foi dedicado aos estudos exploratórios 
concentrando as questões de segurança e viabilidade técnica do repositório. As opções de 
depósito eram examinadas considerando apenas os aspectos técmcos e científicos da 
construção. 

Em 1998, ONDRAF/NJRAS limitou sua:> pesquisas apenas nas áreas onde já havia 
instalações nucleares e também nas áreas onde as autoridades locais tivessem manifestado 
interesse em sediar a instalação. Neste momento, as estratégias anteriormente adotadas 
foram reconsideradas e alteradas para uma abordagem participativa. Desde então e até a 
atualidade, além dos aspectos técnicos. há uma preocupação com os aspectos sociais, 
estabelecendo como prioridade as questões ambientais, a saúde da população e também as 
expectativas da comunidade com o empreendimento Desde modo, ONDRAF/NIRAS tem 
se esforçado para envolver ativamente as populações locais em seus estudos através das 
parcerias locais. Esta abordagem resultou em um processo de tomada de decisão mais 
democrático, progressivo e, em alguns casos, reversível, o que gera melhores condições 
para um projeto de sucesso. 

b) Principais Estratégias Utilizadas 

Atualmente a abordagem participativa está começando a ser usada na Bélgica, 
sempre prestando atenção para o fato de que a parceria estabelecida necessariamente inclua 
de forma representativa a comunidade hospede-ira, tendo especial cuidado de tentar garantir 
que os diferentes segmentos da comumdade estejam representados. Membros ordinários e 
representantes de comunidades vizinhas também podem participar. A parceria conta com 
cerca de 70 a 80 pessoas que participam de forma voluntária e não remunerada. Dois 
colaboradores remunerados são responsáveis pela coordenação das atividades. 
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As assembleias e grupos de discussões foram assistidos por especialistas de 
conceituadas universidades belgas e também foi permitido, caso os participantes JUlgassem 
convemente, convidar outros especialistas inJepcr1dentes para participar dos debates. 

Um elemento importante para que sejam estabelecidas as parcerias e que sirva de 
incentivo para a população participar das discussôcs é que a mesma perceba que, além do 
projeto trazer benefícios para a comunidade, com o desenvolvimento econômico da região, 
também contribui para resolver um problema social que é a questão do gerenciamento dos 
rejeitas radiativos. 

O Grupo Consultor e de Estudos em Rejeitos de Baixa t~ Média At1vidade da 
Bélgica - STOLA [6] apontou para a necessidade de ex1stir envolvimento, comunicação e 
mformação com a população, de forma continua e representativa, e isto requer um suporte e 
financiamento, pois muitas vezes é essa estrutura que contribui para uma comunicação 
eficiente com a comunidade, como plano de emergência nuclear, transporte, simuladores, e 
outros. 

9.3.2 Hungria 

a) Breve Histórico 

Estabelecida em 1998, a PURAM --Agência Pública de Gerenciamento de Rejeitas 
Radioativos foi apontada pelo governo húngaro para, dentre outras tarefas, melhorar o 
repositório existente para reJeitos de baixa e média atividade e construir um novo 
repositório também para rejeitos de baixa e média atividade. 

Após analisar alguns equívocos cometidos em alguns empreendimentos nucleares 
anteriores no país, como atraso na comunicação, informações provenientes apenas dos 
especialistas da operadora da usina nuclear existente, mformações desencontradas, ausência 
de benefícios para a comunidade local e, pnncipalmcnte, a tomada de decisão baseada na 
estratégia decide-anuncia-defende, que resultaram em um relacionamento marcado pela 
pouca confiança por parte da população, a PURAM decidiu mudar a estratégia para a 
decisão quanto ao local do novo reposttório. d1recionando para uma estratégia de 
voluntarismo e parceria (Buday, [7]). 

b) Principais Estratégias Utilizadas 

A partir de uma triagem geológica, uma extensa região considerada adequada para a 
construção de um repositório foi Identificada. Em seguida, foram encaminhadas 321 cartas 
para os representantes locais com intuito de informá-los sobre a seleção e consultar sobre a 
possibilidade de que sejam realizadas análises mais profundas na região. 33 municípios 
deram respostas positivas e a maioria consultou a população local antes de concordar. 

Ao se constatar que o receio da população era causado pela Ütlta de informações e 
por informações incorretas divulgadas a respeito da energia nuclear, foi considerado 
importante aumentar a interação com o público. Eles decidiram que: as decisões precisavam 
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ser acompanhadas tanto da opinião técnica como da opinião pública Foram estimulados 
debates entre indivíduos possuidores de diferentes níveis de conhecimento, valores e ponto 
de vistas. Foi instituída uma associação das comunidades afetadas pelo empreendimento, 
para servir como interface formal entre os responsáveis pelo repositório e a população 
local, informando a comunidade antes de as decisões serem tomadas. 

O processo de tomada de decisão foi dividido em pequenas etapas (stepvrise 
approach), permitindo à comunidade local discutir os resultados e consequências antes, e 
até mesmo depois, das implementações. Neste sentido, as decisões podem ser revistas, 
possibilitando certa reversibilidade ao processo dentro de um certo limite. 

Com a mudança de política, houve um aumento na participação da população no 
processo de tomada de decisão, tornando o processo interativo e oferecendo diálogo e a 
flexibilidade para adaptações ou mudanças sejam feitas após as contribuições da 
comunidade. 

9.3.4 Reino Unido 

O documento publicado pelo DEFRA [3] tratou do processo de gerenciamento dos 
rejeitos radioativos, da estratégia adotada e dos resultados obtidos. Esse documento e outros 
relatórios a respeito do processo decisório utilizado têm sido colocados à disposição do 
público para conhecimento, dentro da política de transparência adotada pelas autoridades 
do Reino Unido. 

a) Breve Histórico 

Em 2001, o governo lançou um novo programa nacional para a gestão de rejeitos 
radiat1vos, chamado Managing Radioactive Waste Safely- MRWS. Este programa possui 
como um de seus objetivos permitir um debate nacional que leve a uma decisão de longo 
prazo para a gestão dos rejeitos radioativos. Isto representa uma mudança de política na 
gestão dos rejeitos radiativos e oferece oportunidades para os interessados e especialmente 
para os membros da comunidade de expressarem suas dúvidas e preocupações. Com essa 
finalidade específica, foi criado, em 2003, o CoRWM (Comitê sobre o Gerenciamento dos 
Rejeitas Radioatlvos) para supervisionar o processo de discussão, avaliar as proposições 
sobre as melhores formas de se gerenciar os rejeitas radioativos, e realizar recomendações 
sobre a opção a ser implementada. 

b) Principais Estratégias Utilizadas 

Segundo o Relatório, que representa a posição oficial, o governo acredita que a 
abordagem baseada no voluntarismo e na parceria é a melhor forma para a implementação 
de um repositório de reJeitas radioativos. 

Na escolha do local é dada oportunidade para as pessoas influenciarem no processo 
de tomada de decisão, e é dado poder para as comunidades locais neste processo Na 
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primeira parte do processo, é realizado um convite às comumdades para que disponham a 
receber informações sobre o que representa para uma comunidade hospedar um repositório 
de rejeitas nucleares. As comunidades candidatas recebem a informação sem nenhum 
comprometimento posterior com o processo. 

No caso do Reino Unido foram considerados três tipos de comunidade a 
comunidade hospedeira, os órgãos decisórios locais e comunidades vizinhas. Esses três 
níveis de comunidade precisam estar mtegrados entre si durante todo o processo de 
construção do repositório, e tanto o governo como as autoridades nucleares precisam estar 
engajadas com essas comunidades 

Uma das responsabilidades do MRWS é a promoção da comunicação, utilizando, 
por exemplo, web sile com vários níveis de informações a respeito dos rejeitas radioativos e 
seu gerenciamento em longo prazo. Estas informações foram disponibilizadas em diferentes 
níveis de conhecimento para que tanto os especialistas como os leigos pudessem dispor das 
informações Métodos como painéis pela cidade, realizações de oficinas!workshops, grupos 
de discussões, levantamentos quantitativos de opinião pública, entre outras foram utilizadas 
para estimular a participação pública 

De acordo com Morton, A troldi e Philips [8], o empenho do público qualificado no 
processo de tomada de decisão é estimulado quando o próprio público verifica que seus 
pontos de vistas estão sendo considerados. 

Um ponto chave da estratégia voltada para o voluntarismo é o direito que a 
comunidade tem de retirar-se do processo_ que pode ser exercido até mesmo em tàses 
tardias do mesmo. Isto contribui para o aumento de uma atmosfera de confiança por parte 
da comunidade e, por consequência, maior engaJamento no processo de tomada de decisão. 

Outro importante ponto para melhorar a aceitação pública e aumentar a participação 
no processo é o conjunto de benefícios gerados pela construção. Estes benefícios precisam 
ser dtscutidos com a sociedade e devem tentar suprir as demandas da comunidade local e 
também das gerações futuras 

9.4 Formação de Comitês locais 

Uma das formas mais utilizadas para assegurar a participação do público é a criação 
de comitês representativos da comunidade que permitam a discussão das diversas etapas do 
projeto. Este comitê tem como principal objetivo assegurar que as questões e preocupações 
sobre construção, armazenamento, fechamento e pós-fechamento sejam abordadas e 
resolvidas na medida em que for possível Este comJtê também é importante para mostrar 
que o projeto pode contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade, 
ajudando na tarefa de transmitir informações corretas para o público 

A composição do comitê e sua forma de atuação em relação ao empreendimento 
pode variar dependendo das condições locais. Entretanto é importante sua formalização por 
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um ato legal para que possa efetivamente ser reconhecido como participante autorizado e 
representativo no processo, evitando questiomn:entos posteriores pela justiça. 

Cada comitê é geralmente composto por autoridades eleitas pelo povo. 
representantes dos empresários locais, dos sindicatos dos operários, das organizações de 
proteção ambiental e personalidades locais. O comitê é responsável por receber e responder 
os questionamentos da população local, por discutir opções que podem trazer benetlcios ou 
prejuízos para a população, criação de empregos e assim por diante. 

Uma possível composição para o comitê pode compreender quatro níve1s, como a 
apresentada pela Bélgica 

a) Assembleia Geral - é composta pelos políticos, parceiros sociais e econôm1cos, 
que representam as parcerias e são responsáveis pela avaliação das tomadas de 
decisões. Este nível define as políticas gerais de parceria, supervisão do 
funcionamento e garante que as metas sejam cumpridas. 

~) Conselho de Diretores --é constituído a partir de uma representação equilibrada de 
diferentes parceiros e está a cargo da gestão da associação sem fins lucrativos. 

X) Membros do pessoal - são responsáveis pelo dia a dia do comitê, com a função de 
coordenar as atividades administrativas, organizacionais e de relações públicas 

8) Grupos de trabalho- considerados a espinha dorsal da parceria, são responsáveis 
pelo detalhamento do projeto, propondo diferentes opções de ações, buscando e 
analisando a visão dos peritos. 

9.5 Conclusões 

No processo de escolha de um local e discussão sobre a construção de um 
repositório de rcjeitos radioativos, a participação do púbiico é um fator chave Dois fatores 
são muito importantes na qualificação do público: fornecer informação sobre todo o 
processo e assegurar a participação representativa nos comitês. A utilização de uma 
abordagem representativa fornece à comunidade a possibilidade de contribuir na pesquisa 
da melhor solução relacionada com a construção de um repositório criando melhores 
condições à aceitação pública do empreendimento e envolvimento do público no processo 

Experiências bem sucedidas de outros países confirmam que a transparência é um 
fator essencial para que ocorra uma mudança na percepção pública a respeito da energia 
nuclear. Estas experiências também mostram que a abordagem participativa proporciona 
maior aceitação publica sobre a instalação de um repositório e amplia o entendimento da 
comunidade quanto aos benefícios gerados pelo empreendimento que podem ajudar a 
melhorar o desenvolvimento e o bem-estar da população local 
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CAPÍTULO 10 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CAPÍTULO 10- CONSIDI<~RAÇÕES FINAIS 

10.1 O resultado do trabalho 

Este trabalho, realizado por equipes multidisciplinares que exploraram vános 
aspectos envolvidos com a comunicação e interação com a sociedade, além de ter trazido à 
discussão temas pouco conhecidos da grande maioria dos atares na área nuclear no Brasil, 
mostrou a necessidade de planejamento e de contar com uma visão profissional para a 
execução adequada do processo de interação com a sociedade, que pode ser fundamental 
para o sucesso da instalação de um repositório para rejeitas radioativos no País. Apesar de 
ser somente um trabalho preliminar, uma vez que muitas informações adicionais serão 
necessárias na medida em que o processo de decisão for tendo continuidade. algumas 
conclusões podem ser delineadas ainda nesta fase, de modo a auxiliar aos gestores 
responsáveis pelas escolhas. 

A expenência mais recente de outros países mostra que a diferença entre o sucesso e 
o fracasso na localização e construção de um repositório de rejeJtos pode estar na forma 
adequada de se proporcionar a comunicação e a interação com a sociedade, em um 
processo participativo, ao menos nos aspectos que não influenciem as decisões estritamente 
técnicas, e transparente. 

O processo de acesso às comunidades locais irá depender de vários fatores, uma vez 
que está ligado a características sociais, culturais c económicas da população da área do 
empreendimento. Por esse motivo, os responsáveis deverão ter em mente as diversas 
ferramentas existentes a fim de se criar a interação necessária para que o projeto seja 
abraçado pela comunidade c pelas lldcranças locais. Além disso. será necessário que haJa 
tlexibilidade para poder abranger as diferentes visões e demandas que irão surgir durante a 
execução do proJeto. 

Embora o trabalho não esteja fechado em uma única estratégia de implantação do 
empreendimento, é óbvio que a experiência no País e no exterior recomenda que não seja 
adotado o método DAD (define-anuncia-defende), pois o que parece economia no presente, 
irá provavelmente representar custos e desgastes futuros, colocando em risco a execução do 
projeto a qualquer tempo. Também o trabalho recomenda que a escolha inicial não resida 
em uma única alternativa de local, pois qualquer ação contrária nessa fase, além de atrasar 
o processo, poderá não só inviabilizá-lo como também diminuir as chances de aceitação por 
outro local potencial. 

A área nuclear em todo o mundo está alterando seu processo de comunicação. Está 
claro que é necessário mudar a forma de fazer chegar as informações até a sociedade, assim 
como a necessidade de considerar fatores como a percepção de risco, a definição da 
população alvo da comunicação, as dificuldades de adaptação de linguagem e acima de 
tudo a credibilidade da fonte para se obter êxito na sociedade moderna. A área nuclear deve 
passar por uma espécie de revolução para se tornar capaz de falar aos interlocutores não 
especialistas Ultrapassar esta fronteira é o primeiro passo para iniciar um processo 
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participativo, mais democrático e transparente que permita que a indústria nuclear ocupe o 
seu devido lugar em vista dos desafios do mundo moderno. 

10.2 Itens a serem desenvolvidos 

Dois pontos de grande importância não puderam ser adequadamente abordados 
neste trabalho por falta de pessoal habilitado no tema específico: o estudo da legislação 
ligada ao tema, principalmente a relacionada aos incentivos, e a avaliação de custos para os 
diversos instrumentos a serem utilizados no processo de comunicação e interação, quais 
sejam pesquisa de opinião, montagem de centro de comunicação, campanhas de 
esclarecimento e interação, organização de audiências e palestras, equipamentos de 
divulgação e de comunicação, impressão e gravação de material de divulgação Esses dois 
pontos deverão ser objetos de trabalhos qu~~ seguirão a este, em função da expectativa de 
participação de outros colaboradores no processo. 

10.3 Etapas para implantação do Plano de Comunicação e lnteração 

A definição das etapas de implantação do Plano de Comunicação e Interação com a 
Sociedade está sumarizada no Quadro 1 O .1. 

Quadro 7.1 Etapas do programa de aceitação pública de um depósito intermediário para 
combustíveis usados e para um repositório d_e rejeitos de média e baixa atividade 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA 

CRIAÇÃO DE EQUIPE 

Definição de um grupo de 
profissionais para trabalhar 
em tempo integral, para o 
planejamento e 
operacionalização das ações 
de comunicação e interação 
com a sociedade. Esse grupo 
deverá ser escolhido pelo 
perfil envolvendo pessoas 
relacionadas a comunicação, 
a planejamento e a 
conhecimento do tema 
relacionado à interação. 

Há necessidade de ter um 
conjunto de pessoas que seja 
responsável pelas ações de 
detalhamento e que terão 
acesso a informações restritas 
em um primeiro momento e 
que deverá apresentar 
subsídios específicos para as 
decisões da Alta 
Administração. Essa equipe 
será responsável por propor a 
estrutura de comunicação que 
deverá coordenar o processo 
de comunicação e interação 
durante o projeto do 
repositório. A escolha desse 
grupo não significa a extinção 

1-------------·-+--::,-----,------·-------:c-·::-·---,---t-d_o~g..,_lr_u.J:.p..:..o-=d-'-"o_P'-r-'o ...... je_t_o_;C:...:I-=S-"-. ---J 
Com base em definições mais 

ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS 

LEVANTAMENTO DE 

precisas sobre as alternativas 
existentes de local, analisar 
as alternativas possíveis em 
relação a riscos referentes a 
possíveis resistências antes, 
durante e após a oficialização 
do empreendimento. 
Levantar os instrumentos de 

A definição de um conjunto de 
locais potenciais pode 
influenciar a decisão sobre 
quais as alternativas são mais 
convenientes em termos de 
estratégia a ser adotada. 

As alternativas de _Q_articlP_é!.Ç_ãO 
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ATIVIDADE DESCRJÇAO JUSTIFICATIVA 
comunicação e interação com 
a sociedade a serem 

NECESSIDADES DE aplicados e os diversos custos e interação com a sociedade 

RECURSOS em função da interação que estão ligadas à existência de 
se deseja fazer. Estes custos recursos para sua viabilização 
podem incluir a manutenção 
de comitês locais. 

A aceitação é influenciada pela 

É a identificação de como a 
distribuição dos riscos e 
prejuízos, porém é necessário 

PERCEPÇÃO DE RISCO população local percebe o 
saber como os residentes 

risco da instalação de um 
percebem a instalação de um 

repositório na região. 
repositório na região 
selecionada. 
Na fase de implantação do 
projeto é necessária uma 

É o monitoramento contínuo grande agilidade na 
das notícias que chegam à neutralização de possíveis 

OBSERVATÓRIO DA MÍDIA região (ou regiões) onde será campanhas difamatórias e/ou 
instalado o repositório, alarmistas. Nesses casos, a 
incluindo as diferentes mídias. velocidade da resposta é 

fundamental para mitigar o 
efeito de ações deletérias. 

E a identificação do perfil Uma das maiores dificuldades 
sócio/econômico/cultural dos no estabelecimento de 
residentes. Uma pesquisa que incentivos é criar uma linha 
possibilite conhecer quais são direta com a população sem 
as expectativas dos ficar refém de lideranças 
residentes, de tal forma que políticas com interesses 
seja possível encaminhar próprios. Conhecer os anseios 
propostas que satisfaçam da população possibilita fazer 

ID~NTIFICAÇ~O DO PERFIL plenamente suas demandas .. propostas satisfatórias e não 
SOCIO/ECONOMICO/CUL TURA necessariamente mais 
L DOS RESIDENTES onerosas. As propostas podem 

ser apresentadas, ou 
sugeridas, nas audiências 
públicas, aumentado suas 
possibilidades de êxito. Porém, 
para obter essa vantagem 
competitiva é necessário 
conhecer muito bem o 
residente. 

Estabelecer o planejamento E necessário ter um plano de 
DEFINIÇÃO DO PLANO DE das atividades a serem comunicação para permitir a 
COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO desenvolvidas, com alocação de recursos humanos 
COM A SOCIEDADE DURANTE flexibilidade para a revisão em e financeiros ao longo do 
A IMPLANTAÇÃO DO função dos resultados obtidos tempo, além de ter ações 
REPOSITÓRIO e do andamento do projeto. previstas para determinadas 

continQências. 
Colocar em andamento as No processo de comunicação 

OPERACIONALIZAÇÃO DO medidas preconizadas, tais e interação com a sociedade 
PLANO DE COMUNICAÇÃO E corno estabelecimento de deve ser mantido estreito 
INTERAÇÃO COM A reuniões com a população e acompanhamento sobre os 
SOCIEDADE autoridades, criação de efeitos das mesmas em 

centros de comunica~ão, relação ao projeto, assim como 
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ATI VI DA DE QESCR~ÃO JUSTIFICATIVA 
criação de comitês locais e deve ser gerenciado o 
outras medidas previstas funcionamento dos 

instrumentos utilizados. 
Planejamento da manutenção E fundamental a manutenção 

DEFINIÇÃO DO PLANO DE de mecanismos de interação de mecanismos de 

COMUNICAÇÃO E INTE~ÇÃO após a entrada em operação comunicação e interação com 

COM A SOCIEDADE APOS A 
do repositório. a sociedade após a 

IMPLANTAÇÃO DO implantação do repositório, 

REPOSITÓRIO 
para garantir que a satisfação 
da sociedade não decaia com 
o tempo. 

10.4 Pontos a definir 

Um conJunto de questões necessita de maior definição As respostas a essas 
questões devem utilizar a experiência nacional em outros empreendimentos e a experiência 
de outros países. Algumas dessas questões são: 

a. Quais as formas e o melhor momento para se oficializar o anúncio do projeto de 
repositório" 

b. Como convidar as comunidades c autoridades de locais potenciais para participar do 
processo? 

c. Como dar andamento no processo de seleção e definição da escolha caso tenha mais 
de um candidato a hospedeiro do repositório') 

d. Quais os papeis na organização institucional do empreendimento dos órgãos 
reguladores; do Ministério; do Congresso: da indústna') 

e. Qual a estrutura de comumcação que será montada'7 

f. Como prevenir de alegações de impacto na saúde da população pós-implantação do 
empreendimento'' 

g Qual será a demanda de mão de obra local e como prepará-la previamente para que 
seJa utilizada no empreendimento, nas fases de construção e depois na operação? 

h. Como o empreendimento pode ev1tar atrair trabalhadores de baixa qualificação de 
outros locais que depois se estabeleçam formando uma população marginalizada 
indeseJada') 

Trabalhar nessas questões e em outras questões deverá ser o objetivo da continuação 
do trabalho do Projeto CIS. 
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ANEXO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROJETO DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO 

A SOCIEDADE (CIS) 
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ANEXO 

Termo de Referência 
Projeto de Comunicação e Jnteração com a Sociedade (CIS) 

Objetivo: Criar conhecimento interno na CNEN e outras entidades da área para, quando 

necessário, desenvolver a política estabelecida e a estratégia definida em relação à 

aceitação pública para um depósito definitivo de rejeitas radioativos. 

Objetivos específicos: 

• Estabelecer um grupo de trabalho multid1sc:iplinar capaz de preparar um documento 

que servirá de base para as ações na área de aceitação publica no momento 

adequado. 

• Preparar os membros do grupo, em termos de conhecimento e metodologia para um 

completo entendimento do problema e para tomar as medidas necessárias no 

devido tempo. 

• Preparar uma proposta de política referente às ações de aceitação pública a ser 

submetlda à Direção da CNEN. Essa proposta deve explicitar entre outras coisas, a 

forma ética de condução das mesmas, dando êntàse aos aspectos de transparência e 

informação adequada à população. 

• Preparar estudos de estratégia para as ações de aceitação pública em casos 

simulados, avaliando possíveis dificuldades a serem superadas, como forma de 

aprendizado e preparação. 

• Utilizar a cooperação internacional para complementar o conhecimento 

metodológico e o treinamento de componentes do grupo, através de visitas técnicas 

e da vinda de especialistas estrangeiros que tragam as experiências de outros 

países, sem deixar de considerar as peculiaridades nacionais. 
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• Estabelecer contatos com parce1ros externos para cobrir a necessidade de execução 

de tarefas que não sejam do âmbito de competência da CNEN, como a realização 

de pesquisa de opinião pública e identificação de partes interessadas. Nesse 

sentido, dar preferência à busca de apoio em centros universitários e, caso não seja 

possível, estudar a possibilidade de contratação de serviços de empresas 

especializadas. 

Outras considerações: 

• Os membros do Grupo devem ser da CNEN e das empresas nucleares 

(Eletronuclear, INB e CTMSP), considerando o compromisso com o projeto. 

• Os participantes do grupo devem estar plenamente convencidos de que as ações que 

se pretende adotar no futuro serão adequadas do ponto de vista técnico e ético. 

• Deve haver compromisso de confidencialidade dos membros do grupo, tendo em 

vista a sensibilidade do tema e do trabalho. 
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