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ABSTRACT

An information system of radioactivity in the environment was created with the goal of aggregating, storing and 
preserving safely and permanently the data produced by Brazilian researches and provide the research 
community access to a database on radioactivity in Brazil. The system provides information on radionuclide 
concentrations of the natural series, cosmogenic and fall out on samples of soil, water and food, among others, 
along with the geographical location of the sample. By this way, the location of the sample in Brazil can be 
visualized as well as a spreadsheet containing all the data and information about the sample can be obtained. It 
also provides reference information on where the samples were obtained. The system has been continuously fed 
and updated, containing currently, data from more than 2,000 samples. This paper presents the latest system 
updates and discusses the opportunities for improvement identified and implemented.

1. INTRODUÇÃO

Seguindo uma tendência mundial para armazenar, preservar e disponibilizar dados 
georeferenciados[1] foi desenvolvido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) um 
projeto de banco de dados sobre radionuclídeos das séries naturais, cosmogênicos e de fallout 
em matrizes brasileiras (Georad). O sistema computacional gerado a partir deste projeto 
permite aos pesquisadores preservar de forma segura e permanente o acervo de dados 
produzidos no país na área de radioatividade no meio ambiente.

Vários levantamentos e pesquisas de radioatividade ambiental no Brasil foram e são 
realizados por algumas instituições de pesquisa e universidades brasileiras e estrangeiras. Os 
dados obtidos estão com diversos pesquisadores nas diferentes instituições e, quando 
publicados, em sua grande maioria não são publicados na forma bruta, individual, mas 
estatisticamente trabalhados e publicados sob a forma de média e mediana, perdendo-se, por 
conseguinte, as informações que o dado bruto poderia ajudar a obter.

A compilação destes dados em um banco de dados nacional, sistematizado e disponibilizado, 
pode evitar a possível perda dos dados uma vez que a tecnologia utilizada muitas vezes usada 
para armazenamento de dados por parte dos pesquisadores (disquetes, discos, software, etc.. ) 
pode-se tornar obsoleta e também, devido ao afastamento dos pesquisadores de suas 
atribuições em decorrência de várias causas, cria a possibilidade da perda de dados que estão 
sob os cuidados desses mesmos pesquisadores. Há, portanto, a necessidade de armazená-los 
de forma segura e sistematizada [2].
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O projeto Georad tem como objetivo principal mapear a distribuição da radioatividade 
ambiental no Brasil, compilar e reunir os dados num banco de dados, acoplar a este um 
sistema de informação geográfica (SIG) e disponibilizar um acesso às amostras aos 
pesquisadores via web site do IRD.

Adotou-se, também, nesse projeto uma metodologia para a classificação amostras, busca das 
informações e as concentrações de radionuclídeos de interesse, adotando-se procedimentos 
que possibilitam a visualização dos dados no mapa geográfico brasileiro. Esse procedimento 
permitiu a preservação do maior número de informações sobre as amostras e as referências da 
autoria dos dados coletados.

2. METODOLOGIA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS

A metodologia aplicada no projeto Georad permitiu a hierarquização dos dados para 
simplificar a sua catalogação, a busca de informação e localização georeferenciada das 
amostras. Isso gerou a normalização das tabelas do banco de dados [2].

Cada amostra foi associada a uma série de informações que nortearam a busca entre os 
diversos tipos de amostras contidas no banco de dados. Estas amostras foram 
classificadas de acordo com os seguintes critérios de monitoramento ambiental [3]:

• Radionuclídeos: natural, cosmogênico e fa llout;
• Localização geográfica: região, estado, município e local;
• Compartimento ambiental: amostra, classe e tipo ou uso da amostra;
• Origem do dado: referência bibliográfica, fornecido diretamente por e instituição 

fornecedora.

2.1. Seleção de Radionuclídeos de Interesse

Dentre os radionuclídeos de cada grupo foram selecionados aqueles considerados mais 
importantes, devido à sua mais longa meia-vida e/ou a sua mais elevada radiotoxidez. Deste 
modo, foram os seguintes os radionuclídeos selecionados:

• Natural: K-40, Pb-210, Po-210, Ra-226, Ra-228, Rn-222, Th-228, Th-230, Th-232, 
U-234, U-238;

• Fallout: Cs-137, Sr-90, Pu-239;
• Cosmogênico: Be-7, C-14, H-3.
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2.2. Localização das Amostras no Território Nacional

Para a classificação das amostras no território brasileiro foram determinados os seguintes 
níveis:

• Nível 1- são as regiões geográficas brasileiras (Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e 
Centro-Oeste);

• Nível 2- são os Estados brasileiros existentes em cada região geográfica;
• Nível 3- são os Municípios existentes em cada Estado;
• Nível 4- são as localidades existentes dentro de um Município.

2.3. Identificação das Amostras quanto ao seu Tipo

Os compartimentos ambientais das amostras foram classificados de acordo com a 
seguinte estrutura:

• O compartimento atmosférico foi subdividido em ar, aerossol e desconhecido;
• O compartimento hídrico foi subdividido em água, mineral e animal;
• O compartimento terrestre foi subdividido em amostras de vegetal, animal, 

mineral e industrializado.

Em virtude da complexidade do compartimento hídrico, cada uma de suas subdivisões foi 
classificada em classes e tipo/uso. A estrutura ficou assim definida:

• Amostra água possui as seguintes classes:
- Classe subterrânea com os seguintes tipos/uso: mineral, artesiana, abastecimento, 
balneável, outros e desconhecido;

- Classe superfície com os seguintes tipos/uso: rio, mar, lago e outros;
- Classe chuva com o seguinte tipo/uso: chuva;
- Classe desconhecido.

• Amostra mineral possui as seguintes classes:
- Classe sedimento;
- Classe material em suspensão.

• Amostra animal possui as seguintes classes:
- Classe bovino com os seguintes tipos/uso: carne, leite e outros;
- Classe galináceo;
- Classe suíno;
- Classe peixe com os seguintes tipos/uso: tainha, cascudo, outros e desconhecido;
- Classe crustáceo;
- Classe outros.

Também, em virtude de sua complexidade, o compartimento terrestre, teve cada uma de suas 
subdivisões, classificadas em classes e tipo/uso. A estrutura ficou assim definida:

• Amostra vegetal possui as seguintes classes:
- Classe grão com os seguintes tipos/uso: café, feijão, milho e arroz;
- Classe folhosa com os seguintes tipos/uso: alface, couve, repolho, espinafre, folha de 
árvore e outros;
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- Classe frutosa com os seguintes tipos/uso: abóbora, chuchu e tomate;
- Classe fruta;
- Classe tuberosa com os seguintes tipos/uso: aipim, mandioca, cenoura e batata;
- Classe bulbo com os seguintes tipos/uso: cebola e alho;
- Classe industrializado com os seguintes tipos/uso: material de construção, pão, 

macarrão, resíduos e outros.

2.4. Critérios Utilizados em Relação às Unidades de Medida

As unidades reportadas no banco de dados estão em concentrações de atividade. No caso dos 
alimentos, sempre que disponível, foi dado preferência à unidade Bq/kg úmido. Para a 
conversão das concentrações em unidade de massa para concentrações em atividades foram 
utilizadas os seguintes fatores:

1 mg/kg de Unat=12 Bq/L de U-238
1 mg/kg de Thnat=4,07 Bq/L de Th-232

A metodologia adotada, baseada na hierarquização das amostras em compartimentos, classes 
e tipos/uso, permitiu, portanto, a sistematização do armazenamento e padronização da 
pesquisa no banco de dados.

3. O SISTEMA GEORAD

A coleta de dados georeferenciados através do Georad permite uma análise espacial, uma 
análise temporal e é capaz de fornecer parâmetros para a implementação de um programa de 
gerenciamento de áreas em estudo. O desenho do banco de dados e seu sistema para busca foi 
construído utilizando ferramentas computacionais do tipo open source [4], Para banco de 
dados foi utilizado o MySql™, para linguagem de programação foi utilizado o PHPTM, para o 
sistema operacional utilizou-se o LinuxT , para o sistema de informação geográfica (SIG) 
utilizou-se o Google EarthTM.[5][6] Também, utilizou-se como referência conceitual o 
sistema da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) denominado Maris™ [7].

O sistema Georad encontra-se disponível no endereço http://georad.ird.gov.br em português, 
espanhol e inglês. Mediante o acesso, por meio de login/senha previamente solicitados, pode- 
se realizar buscas de amostra de radioatividade no Brasil (Figura 1).
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Figura 1. Tela de acesso ao Georad

Uma vez acessado o banco de dados, pode-se realizar uma busca sistematizada, baseada na 
metodologia desenvolvida nesse projeto, das amostras catalogadas (Figura 2). Informações 
sobre a região do Brasil, Estados da Federação e Municípios podem ser consultados, desde 
que existam amostras já armazenadas. Os compartimentos, as classes, os tipos e os 
radionuclídeos, também, podem ser escolhidos para uma pesquisada mais detalhada.

Figura 2. Tela de pesquisa das amostras

Após a pesquisa das amostras é possível visualizar uma lista contendo os dados selecionados. 
O usuário do sistema poderá visualizar, imediatamente, a quantidade de amostras disponíveis, 
bem como a sua localização e a que classe elas pertencem (Figura 3).
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Figura 3. Tela com lista de amostras selecionadas

Um importante recurso de informação geográfica pode ser obtido, no sistema projetado, 
através do acesso ao software Google Earth™, onde é possível ampliar o acesso das 
informações de uma dada amostra, com sua localização geográfica, visualização no mapa do 
Brasil, informação sobre as concentrações de radionuclídeos e dados sobre o DOI (digital 
object identifier) do artigo científico que referencia as mostras coletadas (Figura 4).
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Figura 4. Tela do Google E a rth ™  e as amostras

O sistema Georad faz uso de uma classificação das amostras no Google Earth™ através de 
ícones, que permitem uma rápida visualização da distribuição espacial dos dados 
armazenados (Figura 5).

Figura 5. Simbologia utilizada no Google Earth
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Um detalhamento maior das amostras, também, pode ser obtido onde as informações sobre 
dados gerais (Figura 6), coordenadas (Figura 7), valores de radionuclídeos (Figura 8), valores 
de concentração e referências (Figura 9) podem ser consultados.

Figura 6. Tela de dados gerais da amostra

Figura 7. Tela de coordenadas da amostra

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Figura 8. Tela de valores_dos radionuclídeos
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Figura 9. Tela de referências da amostra

O sistema Georad foi alimentado em virtude de um levantamento de dados publicados na 
literatura especializada e pelo fornecimento de dados fornecidos diretamente por 
pesquisadores. Tem possibilitado a disseminação de informações para o público sobre dados 
de radioatividade no meio ambiente, de origem cosmogênica, de fallout e vem promovendo o 
surgimento de uma família de novos produtos baseados na mesma tecnologia (MapRad -  
Mapeamento de Solos e Georad Instalações Radiativas) e desenvolvidos todos pelo IRD.
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4. CONCLUSÕES

As seguintes metas foram atingidas com o uso do sistema Georad:

• Possibilitou o armazenamento de forma sistematizada e segura de dados gerados 
sobre radioatividade;

• Gerou facilidades para a tomada de decisão no campo de novas pesquisas;
• Tem fornecido informações sobre carências de dados sobre radioatividade nas regiões

do Brasil;
• Tem possibilitado estudos de correlações e tendências;
• Tem auxiliado na interpretação dos dados obtidos possibilitando comparações.
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