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RESUMO 

 
A atividade relacionada ao gerenciamento de informações ligadas à avaliação 

ambiental tem como objetivo principal proporcionar à comunidade científica mundial 

um melhor acesso às informações ambientais significativas e ajudar a utilização 

dessas informações na tomada de decisões em caso de contaminação decorrente de 

acidentes ou ações propositais.  Nos últimos anos, as geotecnologias adquiriram 

caráter fundamental para pesquisas e monitoramento ambiental, uma vez que 

possibilitam, com eficiência, a obtenção e tratamento de elevada quantidade de dados 

sobres recursos naturais.  O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um 

sistema de banco de dados georeferenciado (SIGLARA) para armazenar os valores de 

radionuclídeos em alimentos típicos na América Latina, definido em três idiomas 

(espanhol, português e inglês), utilizando softwares livres.  O objetivo teve por base 

atender à necessidade principal do Projeto ARCAL RLA 09/72, financiado pela 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), tendo como participantes onzes 

países da América Latina.  O banco de dados georeferenciado criado para o sistema 

SIGLARA foi testado na sua aplicabilidade, através da entrada e manipulação dos 

dados reais analisados, o que permitiu concluir que o sistema é capaz de armazenar, 

recuperar, exibir relatórios e mapas das amostras de alimentos cadastradas.  As 

interfaces que fazem a ligação do usuário com banco de dados mostram-se eficientes, 

tornando o sistema de fácil operacionalidade.  Sua aplicação à gestão ambiental já 

mostra resultados, esperando-se que tais resultados encorajem sua ampla adoção por 

outros países, instituições, meio científico e público em geral. 

 

Palavras chaves: radioproteção, radionuclídeos, banco de dados. 
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ABSTRACT 

 

The related management information related to the environmental assessment 

activity aims to provide the world community with better access to meaningful 

environmental information and help use this information in making decisions in case of 

contamination due to accident or deliberate actions. In recent years, the 

geotechnologies acquired are fundamental to research and environmental monitoring, 

once it possible, efficiently obtaining large amount of data natural resources.  The 

result of this work was the development of a database system to store georeferenced 

data values of radionuclides in typical foods in Latin America (SIGLARA), defined in 

three languages (Spanish, Portuguese and English), using free software. The 

developed system meets the primary need of the RLA 09/72 ARCAL Project, funded by 

the International Atomic Energy Agency (IAEA), as having eleven participants countries 

in Latin America.  The database of georeferenced created for SIGLARA system was 

tested in its applicability through the entry and manipulation of real data analyzed, 

which showed that the system is able to store, retrieve, view reports and maps of the 

samples of registered food. Interfaces that connect the user with the database show up 

efficient, making the system easy operability. Their application to environmental 

management is already showing results, it is hoped that these results will encourage its 

widespread adoption by other countries, institutions, the scientific community and the 

general public. 

 

Key words:  radioprotection, radionuclides, database. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A preocupação com a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida tornou-se algo cotidiano e a educação ambiental se apresenta como um campo de 

estudo preocupado com a formação de pessoas conscientes do planeta em que vivem. Os 

impactos indesejáveis da atividade humana, nos recursos naturais, têm gerado níveis 

críticos de degradação ambiental em diversas áreas do globo terrestre e, em especial, na 

América Latina e no Caribe.  Essa transformação tem ocasionado inúmeros prejuízos aos 

recursos naturais, com destaque para o corte indiscriminado das florestas, a degradação 

do solo, o assoreamento e contaminação dos recursos terrestres e hídricos, a poluição 

industrial e o consequente aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, entre outros 

(BATISTELLA,  2008).   

 

Os radionuclídeos naturais e artificiais são comumente encontrados nos gases 

atmosféricos, nas águas de rios e oceanos, nos solos, em rochas, nos seres humanos, 

nos animais e nos vegetais (MOSQUERA et al., 2004).  Estão incorporados no 

ambiente diluídos,dispersos e ainda podem ser transportados ao longo de curtas e 

longas distâncias.  Podem também concentrar-se em certos materiais específicos, tais 

como produtos alimentares, gramíneas e outros. Os radionuclídeos no meio ambiente 

podem ser observados em todos os níveis da pirâmide ecológica, independentemente 

da sua origem natural ou artificial.  A partir de uma liberação para a atmosfera os 

elementos radioativos podem contaminar a superfície do solo e meios aquáticos 

através da deposição.  Esta liberação pode ser rotineira ou acidental a partir de 

instalações nucleares.  O processo de deposição do material lançado para a 

atmosfera é influenciado por condições meteorológicas.  O solo também pode ser 

contaminado através da inundação e/ou irrigação com água captada de um rio que 

recebe efluente de instalações nucleares.  Outras fontes de contaminação são através 

de rompimento de fontes seladas utilizadas na indústria ou na área médica, como 

ocorreu no acidente de Goiânia, com 137Cs em decorrência de operações de 

instalações antigas ou áreas em que foi descartado material contendo radionuclídeos 

(SABBARESE, 2002, ROSA, 2006). 

 
Os alimentos contaminados são considerados como sendo o principal fator na 

ingestão de radionuclídeos para o corpo humano.  Devido a isto, em muitos países, 

estão sendo realizadas pesquisas relativas à avaliação das concentrações dos 

elementos tóxicos nos alimentos e das quantidades máximas permitidas para o 

consumo humano.  Os efeitos exatos à saúde vão depender de qual e a quantidade do 

radionuclídeo ingerido.  Deve-se monitorar o conteúdo dos elementos tóxicos nas 
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dietas humanas, avaliar a ingestão desses alimentos e comparar com os valores pré-

estabelecidos por organismos de saúde pública.  A Organização Mundial de Saúde 

(WHO), através da Comissão do Codex Alimentarius estabelece os valores de 

ingestão semanal tolerável provisória, para os elementos tóxicos ou potencialmente 

tóxicos: a ingestão que, durante uma vida inteira, não apresenta risco apreciável em 

base a todos os fatos atualmente conhecidos.  A Organização para a Alimentação e 

Agricultura (FAO) é responsável por aconselhar países membros em uma ampla 

gama de temas que afetam a agricultura e a produção de alimentos, 

processamento, armazenamento e comércio, incluindo a conformidade com a 

legislação que controla a qualidade e segurança alimentar (RANDELL,  2004). 

 
O Comitê das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica  

(UNSCEAR), é o organismo científico da Organização das Nações Unidas (ONU) 

encarregado de gerar relatórios dos níveis de radiação e dos efeitos causados pela 

exposição à radiação ionizante.  A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) é 

o órgão da ONU encarregado de definir e difundir os padrões de proteção e segurança 

para a radiação ionizante e garantir o uso pacífico das atividades nucleares.  A AIEA 

coloca uma ênfase especial na proteção do público e do meio ambiente.  Muitos 

países possuem órgãos encarregados de fiscalizar o uso da radiação, prevenir 

acidentes radiológicos e seu impacto na sociedade. No Brasil, estas atribuições estão 

a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN (SILVA,  2007).    

 
A caracterização dos valores de base (background) dos radionuclídeos nos 

alimentos produzidos nos diversos países pode também trazer valor a todos os países 

envolvidos na exportação de alimentos, porque a certificação radiológica dos 

alimentos para exportação é uma exigência que praticamente todos os países têm 

adotado a partir de 1986, após o acidente de Chernobyl.  Na América Latina existe um 

interesse crescente pelo acesso e intercâmbio de dados e informações ambientais 

confiáveis, mas ao mesmo tempo, existem preocupações e falta de conhecimento a 

respeito de como alcançar essas metas e superar os custos da implementação e do 

acesso às novas tecnologias.  A atividade relacionada ao gerenciamento de 

informações ligadas à avaliação ambiental tem como objetivo principal proporcionar à 

comunidade mundial um melhor acesso a dados e informações ambientais 

significativas e ajudar a incrementar a capacidade da utilização de informações 

ambientais na tomada de decisões em caso de contaminação decorrente de acidentes 

ou ações propositais.  A criação de um banco de dados para demonstrar os níveis de 
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concentração da atividade existente nos alimentos é uma ferramenta importante ao 

assinar contratos de exportação de alimentos no mercado internacional. 

 
Nos últimos anos, as geotecnologias adquiriram caráter fundamental para 

pesquisas e monitoramento ambientais, uma vez que possibilitam, com eficiência, a 

obtenção e tratamento de elevada quantidade de dados e informações sobres 

recursos naturais.  Essas tecnologias geram inúmeras possibilidades de 

desenvolvimento de sistema de gestão e de monitoramento territorial, capazes de 

fornecer subsídios às demandas de sustentabilidade socioambiental (BATISTELLA, 

2008).  

 

A criação de um banco de dados para armazenar os níveis de concentrações 

de radionuclídeos nos alimentos com informações geradas pela própria região é um 

fator importante na disseminação de informações confiáveis e o resultado importante 

na tomada de decisões.  A experiência de alguns países na área do uso de software 

livre abre horizontes independentes, mais produtivos e a custos baixos, e faz com que 

o aplicativo desenvolvido possa ser utilizado por grandes grupos de instituições, 

privadas ou públicas, sem a necessidade de alocar recursos para a realização dos 

objetivos traçados.   
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal criar um banco de dados 

georeferenciado para incorporação de dados no sistema de informações de valores de 

radionuclídeos em alimentos típicos na América Latina (SIGLARA), com uma inserção 

de dados contínua. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Definir os alimentos produzidos em cada um dos países participantes; 

 

 Definir um inventário de radionuclídeos importantes a serem 

determinados nos alimentos identificados; 

 

 Padronizar e armazenar todas as informações disponíveis dos valores 

dos radionuclídeos nos alimentos analisados, nos laboratórios 

cadastrados pelos países participantes; 

 

 Modelar e criar o banco de dados dos valores de radionuclídeos nos 

alimentos; 

 

 Desenvolver o sistema georeferenciado dos valores de radionuclídeos 

nos alimentos;  

 

 Disponibilizar as informações para o meio científico e público em geral. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Nesta etapa, pretende-se enfatizar uma breve abordagem dos principais 

termos teóricos utilizados ao longo da dissertação, buscando integrar o conhecimento 

de radioatividade, banco de dados e sistema de informação georeferenciado. 

 

3.1 Radioatividade  

 

A radioatividade é um processo de desintegração espontânea ou induzida de 

núcleos atômicos, associando-se com a emissão de radiação, podendo ser de origem 

natural ou provocada pelo homem.  Segundo TAUHATA (2003) a radioatividade é a 

capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e 

partículas de seus núcleos instáveis com o objetivo de adquirir estabilidade. A emissão 

de partículas faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se 

transforme num átomo de outro elemento químico.   

 

Os radioisótopos ou radionuclídeos são núcleos radioativos instáveis, devido 

ao seu número de prótons e nêutrons diferenciados, que buscam sempre a 

estabilidade. Para alcançar a estabilidade o elemento expulsa o que está em excesso, 

emitindo partículas radioativas espontaneamente através das desintegrações ou 

decaimento nuclear.  A desintegração nuclear varia de um elemento para outro, como 

é o caso do césio-137 que tem tempo de meia vida de 30 anos, já o iodo-131 tem 

tempo de meia-vida de 8 dias (tempo de meia vida é o intervalo de tempo, contado a 

partir de um certo instante, necessário para que metade dos átomos radioativos 

decaiam) (TAUHATA et al., 2003, OKUNO, 2010).  

 

 

3.1.1 Radioatividade Natural e Artificial 

 

 

A radioatividade natural está presente em todos os compartimentos do planeta, 

sendo que os níveis específicos da radiação natural estão relacionados principalmente 

à composição geológica, variando de região para região.  A exposição à radiação 

natural se dá normalmente pela radiação externa, provenientes de raios cósmicos e de 

radionuclídeos naturais, e por exposição interna proveniente da ingestão e inalação de 

radionuclídeos naturais presentes em alimentos, água e ar.  As fontes de radiação 
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naturais são aquelas que foram originadas na crosta terrestre (radionuclídeos 

primordiais) ou dos radionuclídeos produzidos pela interação dos raios cósmicos com 

a atmosfera (radionuclídeos cosmogênicos) (IAEA, 2004).    

 

Os radionuclídeos cosmogênicos são produzidos a partir de explosões solares 

e estrelas no espaço sideral, a radiação cósmica fica em grande parte bloqueada na 

atmosfera, mas uma parte importante atinge os seres humanos.  Os principais 

radionuclídeos cosmogênicos, 3H, 14C e 7Be estão uniformemente dispersos na 

atmosfera.  No entanto, exposições por inalação desses radionuclídeos são 

desprezíveis comparados à exposição por ingestão (UNSCEAR, 2000).  

 

Os radionuclídeos primordiais consistem em três séries radioativas que são 

mais encontradas na natureza, a série do 238U (urânio-238) e do 235U (urânio-235) e do 

232Th (tório-232) e também do 40K (potássio-40) (CARDOSO, 2014).  Cada uma 

dessas séries é iniciada a partir de um isótopo do urânio ou tório, tendo uma meia-vida 

longa comparada à idade do sistema solar e termina em um isótopo estável do 

chumbo e no caso do 40K termina em um isótopo estável de cálcio.  Quase todos os 

isótopos da série do urânio e do tório que possuem meia-vida longa decaem por 

emissão de partículas alfa.  A partícula alfa é de curto alcance ficando o homem mais 

exposto a este tipo de radiação por se fácil de inalar ou ingerir, pois a via de 

exposição, principalmente do urânio que é solúvel, se dá pelos alimentos ou pela 

água. A principal via de incorporação desses radionuclídeos pelo homem é pela 

ingestão de alimentos incluindo a água. A contaminação radioativa dependerá dos 

hábitos alimentares da população, do tipo de solo onde são cultivados os produtos e 

se estabelecem os pastos e também nas práticas agrícolas.  Do ponto de vista 

radiológico as séries radioativas naturais do 238U e do 232Th são as principais 

responsáveis pelas exposições radioativas naturais do homem na Terra, sendo as que 

mais contribuem para a taxa de dose equivalente proveniente de fontes naturais 

(UNSCEAR, 2000).   

 

 

 

A radioatividade artificial é originada de fontes construídas pelo homem.  Os 

radionuclídeos artificiais têm sido criados desde a descoberta da fissão atômica e do 

desenvolvimento de tecnologias de energia e armas nucleares.  Os acidentes, testes e 

uso de armas produzem vários radionuclídeos que são liberados na atmosfera e são 

espalhados pelas correntes aéreas, entre eles, o 137Cs e o 90Sr são os mais 
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importantes produtos de meia-vida longa (UNSCEAR, 2000).  A poeira radioativa 

(fallout), que é a precipitação ou deposição de elementos radioativos na superfície 

terrestre, surge devido às explosões de bombas nucleares ou aos acidentes com o 

vazamento de radionuclídeos de reatores nucleares cujos fragmentos nucleares 

possam chegar a grandes altitudes, na estratosfera e troposfera, onde são distribuídos 

para o todo o globo terrestre, através de correntes de vento (GLASSTONG, 1977).  A 

incorporação dos radionuclídeos oriundos de fontes antropogênicas na biosfera é 

devido ao fallout.  A deposição de material radioativo no solo e em outros 

compartimentos do meio ambiente pode ocorrer por deposição seca ou deposição 

úmida.  Na deposição seca, o material entra em contato com o solo, vegetação ou 

outra superfície qualquer, e são auxiliados por processos físicos como a sedimentação 

(por influência da gravidade), absorção ou impactação em obstáculos sobre ou 

próximos à superfície do solo.  Este tipo de deposição ocorre com maior frequência 

nas proximidades do acidente, enquanto que a deposição úmida ocorre mais 

esporadicamente, com as partículas sendo retiradas da atmosfera pela chuva ou 

nevoeiro que serão depositados sobre o solo, plantas, etc.   

 

 
 

3.1.2 Radioatividade em Alimentos  

 

O processo de avaliação na área ambiental inicia-se seguindo o radionuclídeo 

de interesse desde a fonte, através das várias vias de exposição, até o homem.  A 

medida de transferência de radionuclídeos tem sido recomendada pela  IAEA devido à 

sua simplicidade conceitual e uso comum na radioecologia.  Os valores de 

transferência podem ser influenciados por alguns fatores como as características do 

solo, condições climáticas, forma físico-química do radionuclídeo e as diferenças entre 

as espécies (KARADENIZ, 2011).  Os alimentos absorvem os radionuclídeos pela 

água, pelo solo e/ou por deposição direta de material radioativo. Os radionuclídeos 

podem também serem lançados diretamente no solo e/ou na água vindo também a 

contaminar os alimentos e consequentemente os seres vivos (AQUINO, 2012). 

 

 A contaminação da vegetação pode ocorrer através da deposição na 

superfície das partes aéreas das plantas do material radioativo presente no ar, por 

processos de absorção fisiológica (folhas, inflorescência, base do caule, etc.) ou 

por processos de absorção radicular do elemento radioativo depositado na 

superfície do solo.  
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Em relação à exposição interna oriunda da ingestão de alimentos e água, os 

radionuclídeos mais importantes a serem avaliados na sequência de um lançamento 

de radionuclídeos de um reator alimentado a urânio, para o meio ambiente são 134Cs, 

137Cs (137mBa), I31I emissores gama, os emissores beta 89Sr, 90Sr e trítio e os emissores 

alfa 238Pu, 239+240Pu, 241Am e 242Cm  (IAEA, 1989).    

 

Os níveis de radionuclídeos no ambiente e nos alimentos foram 

extensivamente compilados pela UNSCEAR (2000) de um modo geral, sendo que os 

de maior importância  na contaminação de amostras ambientais  e de alimentos, 

conforme listado na tabela 1 (IAEA, 1989). 

 

Tabela 1 – Radionuclídeos no meio ambiente e nos alimentos (IAEA, 1989). 

Fontes Radionuclídeos 

Ar: 131I, 134Cs, 137Cs 

Água: 3H, 89Sr, 90Sr,  131I, 134Cs, 137Cs 

Leite: 89Sr, 90Sr,  131I, 134Cs, 137Cs 

Carne: 134Cs, 137Cs 

Outros alimentos: 89Sr, 90Sr, 134Cs, 137Cs 

Vegetação: 89Sr, 90Sr,  95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 131I, 134Cs, 137Cs, 

141Ce, 144Ce 

Solo: 90Sr, 134Cs, 137Cs,   238Pu, 239+240Pu, 241Am, 242Cm 

 

 

Este grupo de radionuclídeos é mais provável de ser motivo de preocupação 

em alimentos produzidos por via terrestre.   Os processos de concentração biológicos 

em sistemas marinhos e de água potável podem resultar em uma rápida transferência 

para o homem.  Os radionuclídeos que entram em tais sistemas podem ser, em certos 

casos, acumulados rapidamente por plâncton e algas.  Estes organismos servem de 

alimento para outros, tais como, ostras, moluscos, camarão, e etc. Os radionuclídeos 

de maior preocupação em água doce e nas cadeias alimentares marinhas incluem: 

54Mn, 55Fe, 59Fe, 60Co, 65Zn, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 110mAg, 125SB, 131I, 134Cs, 137Cs, 

141Ce, 144Ce e alguns dos elementos transurânicos (IAEA, 1989). 

 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)  estabeleceu, em 1988, os 

limites de radioatividade para alimentos, em caso de acidentes, conforme mostrado na 

tabela 2.  O controle de alimentos, embora não seja considerado uma medida urgente, 
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deve ser implementado em tempo hábil no caso de acidentes.  Os níveis de 

concentração em atividade são recomendados apenas para a restrição à 

comercialização de produtos alimentares.  Para a população local, esses níveis devem 

ser aplicados apenas em condições nas quais suprimentos alternativos de alimentos 

estejam disponíveis (CNEN, 2011). 

 

 

Tabela 2: Níveis de ação recomendados para alimentos (CNEN, 2011) 

Valor Recomendado (kBq/kg) 
 

Categoria Radionuclídeo Alimentos para 
Consumo em 

Geral 

Leite, Alimentos 
Infantis e Água 

Potável 

1 
134

Cs, 
137

Cs, 
163

Ru, 
89

Sr 1 1 
2 

131
I
 

1 0,1 
3 

90
Sr

 
0,1 0,1 

4 
241

Am, 
238

Pu, 
239

Pu, 
240

Pu, 
242

Pu 0,01 0,001 
Observação: Os limites devem ser aplicados de forma independente para as 4 categorias de 

radionuclídeos envolvidos. 

 

 

Existe um número de circunstâncias em que as concentrações dos 

radionuclídeos naturais em água e alimentos excedem as concentrações de referência 

ou os limites típicos adotados.  A UNSCEAR (1993) estipulou os intervalos de dose 

típicos para o background natural. O ideal é que todas as regiões da Terra fossem 

analisadas quanto à porcentagem de radioisótopos presentes no solo, água e 

alimentos de forma a determinar esses valores e avaliar o real efeito de baixas doses 

sobre a saúde humana. (IAEA, 1989, IAEA, 2002, IAEA, 2004, CARDOSO, 2012).  

 

A UNSCEAR (2000) ressalta que a preocupação quanto à proteção radiológica 

vinha sendo focalizada no ser humano e procura, por meio do relatório, estabelecer os 

efeitos da radiação ao meio-ambiente.  Segundo o documento, os mamíferos são os 

organismos mais sensíveis à radiação ionizante, seguidos pelos pássaros, peixes, 

répteis e insetos. As plantas também são sensíveis, em diferentes intensidades. 

Aparentemente, a capacidade reprodutiva dos indivíduos é o atributo mais afetado. 

 

De acordo com o manual da IAEA para medidas de radionuclídeos em 

alimentos e no meio-ambiente, Technical Reports Series n° 295 (IAEA, 1989), os 

radionuclídeos de maior interesse para contaminação de alimentos no ecossistema 

terrestre são essencialmente, o 137Cs e o 90Sr, por serem elementos de meia-vida 

elevada (30 anos e 29 anos, respectivamente), análogos químicos de nutrientes e com 

elevada mobilidade no ciclo hidrológico, o que favorece também sua absorção por 
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plantas. Além desses radionuclídeos, este manual considera também importantes 

60Co, 54Mn, 59Fe, 131I, 65Zn e outros porque, quando carregados para os sistemas de 

água doce ou marinha, podem ser acumulados rapidamente em algas e plânctons, 

que servem de alimento para níveis tróficos mais elevados, podendo assim contaminar 

o ser humano. 

 

 

3.2 Banco de Dados  

 

 

Há algum tempo é difícil se pensar em organizar os dados e as informações 

importantes de uma empresa ou instituição, sem que haja um banco de dados 

informatizado e devidamente implantado, a fim de agilizar a inserção de dados e a 

consulta a essa base, fornecendo respostas cada vez mais ágeis e confiáveis.   

Existem vários conceitos sobre banco de dados. Resumidamente podemos entender 

por banco de dados qualquer sistema que reúna e mantenha organizada uma série de 

informações relacionadas a um determinado assunto em uma determinada ordem. 

Outros conceitos sobre banco de dados podem ser analisados a seguir: 

 

Segundo MEDEIROS (2006), um banco de dados é uma coleção organizada 

de dados estruturados de forma a facilitar o acesso a conjuntos de informações que 

descrevem determinadas entidades do mundo real, utilizados com a finalidade de 

modelar algum tipo de organização ou processo organizacional. 

 

HEUSER (2005) define que banco de dados é um conjunto de dados 

integrados que atende a um grupo de usuários, e sistema de gerência de banco de 

dados (SGBD) é um software que tem como funções definir, recuperar e alterar dados 

em um banco de dados. 

 

Segundo TANENBAUM (2003), um sistema de banco de dados é uma forma 

de armazenar dados e gerir informações para a posterior recuperação ou atualização 

dessas informações por um usuário. Deve evitar perdas de dados por falhas no 

sistema, acessos não autorizados e anomalias de dados. 

 

Para SILBERSCHATZ (2006), um sistema de banco de dados é projetado para 

gerir grandes volumes de informações.  O gerenciamento de informações implica a 
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definição das estruturas de armazenamento das informações e a definição dos 

mecanismos para a manipulação dessas informações.  Ainda, um sistema de banco 

de dados deve garantir a segurança das informações armazenadas contra eventuais  

problemas com o sistema, além de impedir tentativas de acesso não autorizadas.  

 

Para DATE (2004), um sistema de banco de dados não é nada mais do que um 

sistema de manutenção de registros por computador. O próprio banco de dados pode 

ser considerado uma espécie de sala de arquivo eletrônica – ou seja, um depósito de 

um conjunto de arquivos de dados computadorizados que oferece diversos recursos 

ao usuário, possibilitando-lhe a realização de várias operações. 

 

Com o grande crescimento dos bancos de dados surge a necessidade de 

desenvolver um ambiente de gerenciamento de funções como manipulação, 

armazenamento e recuperação das informações, dando origem aos Sistemas 

Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). 

 

 

3.2.1 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

 

Um banco de dados é criado e mantido por sistema gerenciador de banco de 

dados (SGDB). Um SGDB é uma coleção de programas que permite aos usuários 

criar e manter um banco de dados.  O SGDB é, portanto, um sistema de software de 

propósito geral que facilita os processos de definição, construção, manipulação e 

compartilhamento de banco de dados entre vários usuários e aplicações (NAVATHE, 

2011).  A definição de um banco de dados implica especificar os tipos de dados, as 

estruturas e as restrições para os dados a serem armazenados em um banco de 

dados. 

 

Para SILBERSCHATZ (2006), um SGBD é projetado para gerir grandes 

volumes de informações.  O gerenciamento de informações implica a definição das 

estruturas de armazenamento das informações e a definição de  mecanismos para a 

manipulação dessas informações.  Ainda, um sistema de banco de dados deve 

garantir a segurança das informações armazenadas contra eventuais  problemas com 

o sistema, além de impedir tentativas de acesso não autorizadas.  
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Para DATE (2004) os objetivos de um SGBD são: a) isolar os usuários de 

detalhes mais internos do banco de dados - abstração de dados e; b) prover 

independência de dados das aplicações (estrutura física de armazenamento e a 

estratégias de acesso). 

 
Um SGBD oferece aos seus usuários acesso a dados e os ajuda a transformar 

estes dados em informações.   Esses sistemas permitem aos usuários criar, atualizar e 

extrair informações de seus bancos de dados.  Algumas vantagens no uso de SGBD 

apresentadas por (DATE, 2004) são: 

 

 Rapidez no acesso e na manipulação à informação 

 Redução do esforço humano (desenvolvimento e utilização). 

 Redução da redundância e na inconsistência de informações. 

 Redução de problemas de integridade. 

 Compartilhamento de dados. 

 Aplicação automática de restrições de segurança. 

 Controle de informações distribuídas fisicamente. 

 

Para SILBERSCHATZ (2006) algumas vantagens consideráveis de SGBD são: 

 

 Consistência de dados, que é a padronização dos dados a serem armazenados. 

“O SGDB permite que se tenha um relacionamento entre as tabelas do sistema 

criando com isso a consistência nos dados armazenados”, ou seja, evitando a 

redundância da informação. 

 

 Integridade faz a manutenção da consistência dos dados, ou seja, assegura que 

os dados o banco de dados estejam corretos. 

 

 Segurança restringe acesso a usuários que não possuem permissão para acessar 

certas informações. 

 

 Compartilhamento de dados assegura que o efeito de qualquer transação 

completa seja preservada mesmo que o sistema falhe. 
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3.2.2 Modelo de Banco de Dados Relacional 

 

Para o desenvolvimento deste projeto será utilizado um banco de dados 

relacional.   O modelo relacional é uma teoria matemática criada pelo cientista da IBM 

Edgar Frank Codd, em 1970, para descrever como os bancos de dados devem 

funcionar.  O Modelo relacional revelou-se ser o mais flexível e adequado ao 

solucionar os vários problemas que se colocam no nível da concepção e da 

implementação do banco de dados. Os bancos de dados relacionais permitem a 

definição de estrutura de dados, armazenamento, operações de recuperação de 

dados e criação de restrições de integridade.  A estrutura fundamental do modelo 

relacional é a relação (tabela). Uma relação é constituída por um ou mais atributos 

(campos) que traduzem o tipo de dados a armazenar. Cada instância do esquema 

(linha) é chamada de tupla (registro). Cada registro é identificado por um ou mais 

atributos chamado de chave, que significa dizer que a procura por um determinado 

tipo de informação pode ser acelerada utilizando as indexações criadas com as 

chaves.  Cada valor de chave deve ser único na tabela e nunca deve ser nulo para 

identificação de um registro.  Quando uma chave for constituída por mais de um 

atributo da relação esta é denominada de chave primária composta, caso contrário e 

denominada chave primária.  A chave primária é um identificador único para cada 

tupla/registro de uma tabela.  Chave estrangeira é a utilização da chave primária numa 

outra tabela para criar um relacionamento em um banco de dados relacional.  As 

tabelas 3 e 4 ilustram o conceito de registro, atributos, chave primária, chave 

composta e chave estrangeira (CHEN, 1990). 

 

Tabela 3 – Estrutura da tabela de PAISES do banco de dados deste trabalho 

PaisID NomePais 

1 ARGENTINA 

2 BOLIVIA 

3 BRASIL 

4 CHILE 

5 PERU 

6 URUGUAI 

… … 

 

 

 

 

registro 

chave primária:   PaisID 

campos ou atributos: PaisID, NomePais 

valor do atributo 
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Tabela 4 – Estrutura da tabela de ESTADOS do banco de dados deste trabalho 

PaisID EstadoID NomeEstado 

3 01 Rio de Janeiro 

3 02 Santa Catarina 

3 03 Minas Gerais 

3 04 São Paulo 

3 05 Bahia 

3 06 Paraíba 

… … ……… 

 

 

 

 

O modelo relacional implementa as estruturas de dados organizadas em 

tabelas. Porém, para trabalhar com essas tabelas, algumas restrições precisaram ser 

impostas para evitar aspectos indesejáveis, como: repetição de informação, 

incapacidade de representar parte da informação e perda de informação. Essas 

restrições são: integridade e chaves. 

 

As restrições de integridade são usadas para garantir a exatidão e a 

consistência dos dados de um banco de dados relacional. O SGBD relacional deve 

garantir automaticamente estas restrições. A integridade dos dados é tratada nas 

bases de dados através do conceito de integridade relacional (CHEN, 1990):  

 

a) Integridade de domínio: Especificam que o valor de um campo deve 

obedecer a definição de valores admitidos para a coluna. Os possíveis 

domínios do SGBD são pré-definidos e não podem ser criados por 

usuários, por exemplo: inteiro, alfanumérico de tamanho definido, data.  

 

b) Integridade de chave: Protege a duplicidade de uma chave, não permitindo 

que um valor dela se repita em registros distintos.  

 

c) Integridade da entidade: Especifica se os campos de uma coluna podem 

ser ou não vazios (coluna obrigatória ou não). Os campos de uma chave 

primária sempre devem ser diferentes de vazio.  Por exemplo: vazio = 

nulo, o valor zero e espaço não são valores nulos. 

 

chave composta: PaisID, EstadoID 

chave estrangeira: PaisID  
PaisID 
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d) Integridade referencial: Prevê bloqueios ou restrições entre duas relações 

(tabelas) - implementada através de chave estrangeira.  Por exemplo, 

tentar deletar um registro de uma tabela principal (pai). 

 

e) Integridade semântica: São restrições especificadas nas regras de 

negócio. Por exemplo, restringir o acesso aos dados de acordo com a 

necessidade de cada usuário. Portanto, o banco de dados pode restringir 

os dados que cada usuário vai acessar, tornando mais segura a 

manipulação dos dados. 

 

 

 

 

3.3 Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

 

 

O SIG é constituído por um conjunto de ferramentas especializadas em 

adquirir, armazenar, recuperar, transformar e emitir informações espaciais. Esses 

dados geográficos descrevem objetos do mundo real em termos de posicionamento, 

com relação a um sistema de coordenadas, seus atributos, e das relações topológicas 

existentes.  Portanto, um SIG pode ser utilizado em estudos relativos ao meio 

ambiente e recursos naturais, na pesquisa da previsão de determinados fenômenos 

ou no apoio a decisões de planejamento, considerando a concepção de que os dados 

armazenados representam um modelo do mundo real (BURROUGHS, 1988).  

 

 Segundo CÂMARA (1996), a função fundamental de um SIG é trabalhar com 

dados que possuem uma componente espacial (posição geográfica) e uma 

componente não espacial (atributos, características e propriedades).   Os SIG 

possuem componentes que se relacionam de forma hierárquica, veja a representação 

na figura 1.  Numa visão abrangente, pode-se indicar que um SIG tem os seguintes 

componentes: interface com usuário; entrada e integração de dados; funções de 

consulta e análise espacial; visualização e plotagem; armazenamento e recuperação 

de dados (organizados sob a forma de um banco de dados geográficos). 
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  Figura 1 - Estrutura Geral de SIG (CÂMARA, 1996). 

 

 

Um SIG pode, ainda, ser definido como um sistema provido de quatro grupos 

de aptidões para manusear dados georeferenciados, a entrada, o gerenciamento, 

manipulação e análise, e saída. Os dados são georeferenciados quando estes 

possuem basicamente duas características: dimensão física e localização espacial, 

(ARONOFF, 1991). 

 

As principais características de SIG são inserir e integrar, numa única base de 

dados, informações espaciais; oferecer mecanismos para combinar as várias 

informações, através de algoritmos de manipulação e análise, bem como para 

consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados 

georeferenciados (CÂMARA, 2005). 

 

A geração de dados ambientais relevantes, sua transformação em informação 

e a disponibilização de informações significativas para as instâncias responsáveis pela 

tomada de decisões formam um mecanismo complexo que inclui questões 

institucionais, técnicas e metodológicas.  Sem a informação adequada, é difícil 

identificar problemas, definir prioridades e políticas ou monitorar o impacto de 

programas da contaminação do meio ambiente (GOODCHILD, 2005).   

 

 

 



17 
 

 

Um projeto de SIG deve ter os seguintes estágios: 

 

 Definição do problema; 

 Aquisição de programas computacionais e equipamentos; 

 Modelagem e criação da bases de dados; 

 Realização de análises;  

 Interpretação, apresentação e distribuição dos resultados. 

 

 

Um sistema SIG-WEB são soluções que permitem o acesso aos dados 

espaciais e alguma análise espacial simples.  Possuem interfaces muito intuitivas que 

facilitam a sua utilização e ferramentas de produção rápida e direta de mapas.  O 

acesso é feito remotamente a servidores que possuem a informação, por exemplo, o 

Google Earth, (Google-EUA) utilizado neste trabalho (COSME, 2012).  

 

 

3.3.1 Componentes dos Sistemas de Informações Geográficas 

 

 Os sistemas de informações geográficas (SIG) têm dois grandes 

componentes.  Um componente é o banco de dados sobre a informação de uma 

localização. O outro componente é um computador com capacidades cartográficas 

(geo-coordenadas) usadas para criar mapas a partir do banco de dados.  Os dois 

componentes são ligados de forma que quando os dados são adicionados ou 

alterados na base de dados, os mapas são modificados.    

 

No exemplo mostrado na figura 2 as propriedades do tipo de solo e vegetação 

são relacionadas por faixa de elevação (altitude) e representadas como a localização 

A, B, e C.  Para simplificar, a área espacial (dados X e Y)  ocupada por cada 

localização não é incluída.  As tabelas SIG normalmente contêm múltiplos conjuntos 

de dados, os que chamamos de temas ou camadas (layers).  (ARTIOLA, 2004). 
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Figura 2 - Representação gráfica dos dados de solo e vegetação locais (ARTIOLA, 2004). 

 

Os SIG são construídos na lógica de programas de banco de dados relacional.  

Os bancos de dados são usados para executar consultas nas tabelas de dados.   Os 

SIG executam esse mesmo tipo de consulta, mas adiciona um componente espacial.  

A localização é incluída, por exemplo, exiba (no mapa) todos os alimentos produzidos 

no Brasil. A dimensão adicionada é onde.  Nos SIG todos os dados são 

georeferenciados a uma localização. 

 

 

3.3.2 Como os SIG são Representados no Mundo Real 

 

Existem dois tipos de programas de SIG, eles são distinguidos pela forma 

como cada um representam os objetos, do mundo real.  O SIG raster representa os 

dados, com pontos (bits) num mapa, figura 3.  As localizações são representadas 

numa grade de células.  Na figura, a superfície de um lago é mapeada para um SIG 

raster e resulta no cluster de células no lado direito.  As células não correspondem 

exatamente aos contornos do lago (ARTIOLA, 2004).   
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Figura 3 - Representação raster ou grade dos SIG (ARTIOLA, 2004). 

 
 

O SIG baseado em vetores representa as feições da natureza física com 

pontos, linhas ou polígonos, conforme ilustrado na figura 4. Neste caso, as 

características das fronteiras curvilíneas dos lagos ou estradas são medidas como 

pontos (bits) ou linhas retas. As linhas menores usadas capturam melhor as 

verdadeiras caraterísticas da natureza (ARTIOLA, 2004). 

 

 

 

Figura 4 - Representação vetor dos SIG (ARTIOLA, 2004). 

 

 

A utilização de um SIG pressupõe a existência de um banco de 

georeferenciados, ou seja, de dados portadores de registros referenciados a um 

sistema de coordenadas conhecido e a dados alfanuméricos.  A manipulação desses 

dados dá-se por meio de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) (FITZ,  

2008).    

 

CÂMARA (1996) salienta que, um SGBD apresenta os dados numa visão 

independente dos sistemas aplicativos, além de garantir três requisitos importantes 

que são a eficiência (acesso e modificações de grande volume de dados), a 

integridade (controle de acesso por múltiplos usuários) e a persistência (manutenção 

de dados por longo tempo, independentemente dos aplicativos que acessem o dado). 
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O uso de SGBD permite ainda realizar, com maior facilidade, a interligação de banco 

de dados já existente com o sistema de geoprocessamento. 

 

A abordagem do banco de dados georeferenciado para armazenamento de 

dados oferece uma série de vantagens (LONGLEY, 2013), tais como: 

 

 A reunião de todos os dados em um único local, reduz a redundância; 

 

 Os custos de manutenção diminuem por causa da melhor organização e 

da duplicação reduzida dos dados; 

 As aplicações tornam-se independentes dos dados, de forma que múltiplas 

aplicações podem utilizar os mesmos dados e podem evoluir 

separadamente ao longo do tempo; 

 

 O conhecimento do usuário pode ser transferido entre aplicações mais 

facilmente porque o banco de dados permanece constante; 

 

 O compartilhamento de dados é facilitado, e uma visão corporativa de 

dados pode ser fornecida a todos os gestores e usuários; 

 

 A segurança e os padrões para dados e para acesso aos dados podem ser 

estabelecidos e aplicados; 

 

 Gerenciamento de um grande número de usuários simultâneos 

trabalhando com grandes quantidades de dados. 

 

 

 

3.4 Levantamento dos Sistemas de Bancos de Dados de Radioatividade 

 

A pesquisa bibliográfica realizada, neste item, teve como objetivo a verificação 

da existência de bancos de dados que monitoram os valores de radionuclídeos nos 

oceanos, solo, plantas, alimentos, animais e no ser humano. A seguir serão listados 

alguns desses bancos de dados. 
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3.4.1 AMAP - Ártico 

 

Programa de Avaliação de Monitoramento do Ártico (AMAP - Arctic Monitoring 

and Assessment Programme) foi desenvolvido por um grupo de trabalho para o “Arctic 

Council of Ministers”. O programa tem por objetivo avaliar a contaminação radioativa 

do Ártico por testes de armas nucleares na atmosfera (1950-1980), lançamentos de 

usinas de reprocessamento nuclear europeia (especialmente Sellafield, no Reino 

Unido), o fallout após o acidente de Chernobyl em 1986, armazenamento e depósito 

de resíduos nucleares e o uso de explosões nucleares para fins civis.  O programa 

monitora e avalia a poluição e alterações climáticas; documenta os níveis e as 

tendências, caminhos e processos, e os efeitos sobre o ecossistema e os seres 

humanos, e propõe ações para reduzir as ameaças.  Fornece arquivos de dados de 

monitoramento do Ártico e banco de dados de fontes, tipos e níveis de contaminação 

de radionuclídeos de ambientes atmosféricos, terrestres e marinhos.  “AMAP Data 

Center“ compilou informações sobre o radionuclídeo 137Cs  e a diferença de 

concentração por espécies em peixes marinhos.  Acesso ao programa no site: 

http://www.amap.no (HANSEN, 2003, FRIEDLANDER et al,  2005). 

 

3.4.2 BANDRRI - Espanha 

 

As informações do banco de dados BANDRRI (La BAse Nacional de Datos de 

Referencia para Radiaciones Ionizantes) é mantida pelo “Laboratorio de Patrones 

Nacionales”, associado ao Centro Espanhol de Metrologia (R.D. 533/1996) do 

CIEMAT, através da sua participação em projetos de avaliação internacional e 

divulgação de dados nucleares, como o “Decay Data Evaluation Project (DDEP)”.  É 

um banco de dados de referência nacional de radiações ionizantes, que contém os 

valores recomendados dos parâmetros nucleares, implementado em um nível 

preliminar. Uma nova versão (BANDRRII) está em desenvolvimento para a 

integralidade dos dados e características funcionais.  Uma versão compacta em CD 

também estará disponível quando um número suficiente de radionuclídeos e materiais 

dosimétricos tiverem sido armazenados e verificados.  Os dados armazenados são de 

21 radionuclídeos e de 12 materiais de interesse dosimétrico.  O conteúdo está 

organizado em três grupos de dados,  dados de radionuclídeos, dados atômicos para 

cada elemento e dados dosimétrico para cada material de interesse. Acesso ao 

programa no site: http://bandrri.ciemat.es/bandrri/index.do.  (LOS ARCOS et al,  2000). 

 

http://www.amap.no/
http://bandrri.ciemat.es/bandrri/index.do
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3.4.3 BNFL – Reino Unido 

 

O modelo de dados  da British Nuclear Fuels Limited (BNFL) do Reino Unido, 

inclui 26 relatórios de dados anuais (a partir de relatório de 2002), contendo dados de 

descargas radioativas, monitoramento do ambiente e impacto radiológico, das 

operações com combustível nuclear  no Reino Unido.  Valores de radionuclídeos como 

o trítio, C-14, Co-60, Sr-90, Zr-96, Nb-96, Tc-99, Ru-106, I-129, Cs-134, Cs-137, Pu 

(alfa) e Am-241 – são reportados para os peixes, moluscos, crustáceos e algas 

marinhas e para cursos de água potencialmente impactados por operações da usina  

de reprocessamento de combustível nuclear BNFL Sellafield. Além disso, são 

incluídos os dados de pesquisas de radiação nas regiões costeiras e análise de 

impacto ambiental (ou seja, dados de radionuclídeos no leite, na água da torneira, nos 

legumes e na água dos lagos).  Não foi identificada informação ao acesso online deste 

modelo de dados (FRIEDLANDER et al,  2005).  

 

3.4.4 DIRATA - IAEA 

 

DIRATA (Database on Discharges of Radionuclides to the Atmosphere and 

Aquatic Environment) é um banco de dados da Agência Internacional de Energia 

Atômica –AIEA , desenvolvido pela   Divisão de Tecnologia da Informação.  O banco 

de dados armazena os valores das descargas dos radionuclídeos para a atmosfera e 

para o ambiente aquático. É um repositório mundial dos dados apresentados pelos 

Estados-membros da AIEA e cada conjunto de dados inclui os limites anuais de 

descarga e de detecção.  Os limites regulatórios estão sempre disponíveis e uma 

quantidade limitada de informações sobre a localização (país, coordenadas 

geográficas, o corpo de água em que a radioatividade é liberada, número, nomes e 

tipos de instalações).  O banco de dados DIRATA também inclui os registros históricos 

de descarga, coletados pelo UNSCEAR, a Comissão Europeia e outras organizações 

nacionais e internacionais.  O propósito mais importante do banco de dados DIRATA é 

servir aos Estados Membros como um meio técnico para elaboração de relatórios e 

revisão no âmbito da Convenção sobre a segurança da gestão do combustível 

irradiado e a segurança da gestão dos resíduos radioactivos (Convention on the 

Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 

Management). O Banco propicia acesso on-line dos Estados-Membros e do público 

para o conjunto de dados.  As informações contidas no banco de dados DIRATA está 
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disponível para download.  O acesso ao programa se dá através do site:  

http://dirata.iaea.org/. (IAEA, 2014). 

 

3.4.5 FASSET - Europa 

 

Este foi um projeto de Avaliação de Impacto Ambiental, financiado pela EC 

EURATOM 5th Framework Programme.  O FASSET (Framework for Assessment of 

Environmental Impact), envolveu 15 organizações em 7 países europeus, num período 

de 2000-2003.  O banco de dados inclui os seguintes elementos fundamentais: 

caracterização fonte; descrição dos sete principais ecossistemas europeus, incluindo 

os sistemas marinhos do nordeste do oceano Atlântico e dos mares marginais; os 

organismos de referência, a análise de transferência ambiental, a análise dos 

aspectos de dosimetria, a análise dos efeitos e guia sobre interpretação para os sete 

importantes ecossistemas europeus, incluindo os sistemas marinhos do nordeste do 

oceano Atlântico e dos mares marginais.  Este projeto incluiu o desenvolvimento de 

geometrias de referência de organismos marinhos, uma compilação de fatores de bio-

concentração dos radionuclídeos, a modelagem e a avaliação de transferência, o 

desenvolvimento de um banco de dados FRED (FASSET Radiation Effects Database) 

dos efeitos a radiação e seis grandes relatórios.  Os resultados do projeto FASSET 

foram posteriormente melhorados e incorporados no ERICA Integrated Approach. 

Informações no website https://wiki.ceh.ac.uk/display/rpemain/FASSET.  

(FRIEDLANDER et al,  2005).   

 

3.4.6 ERICA - Europa 

 

O sistema ERICA foi financiado pela EC EURATOM, envolvendo 15 

organizações de sete países europeus, entre 2004 e 2007.  O objetivo do sistema é a 

abordagem dos impactos da radiação ionizante sobre o meio ambiente.  É uma 

consequência do banco de dados FASSET e tem uma abordagem integrada para 

gestão de questões científicas e sociais preocupadas com os efeitos ambientais de 

contaminantes que emitem radiações ionizantes, com ênfase na biota e nos 

ecossistemas.   O sistema tem ferramentas de risco, metodologias de caracterização 

de riscos, estudos de caso (incluindo Sellafield, lançamentos marinhos de 

radionuclídeos) e orientação sobre a tomada de decisões. A ferramenta está 

disponível para acesso no link http://www.erica-tool.com  (ZINGER, 2008, BROWN et 

al., 2008). 

http://dirata.iaea.org/
https://wiki.ceh.ac.uk/display/rpemain/FASSET
http://www.erica-tool.com/
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3.4.7 EPIC – Rússia  

 

O banco de dados EPIC – Riscos Ambientais de Contaminantes Ionizantes no 

Ártico (Environmental Risks from Ionising Contaminants in the Arctic) é parte do 

Projeto “CE EPIC” ,  financiado pela Comissão Européia com o objetivo geral de atuar  

na proteção do ambiente contra radiações ionizantes.  O banco de dados EPIC 

armazena os efeitos da exposição à radiação crônica em peixes e os efeitos da 

radiação sobre a biota aquática.  Os dados estão focados sobre os efeitos nos peixes 

em doses relativamente baixas de exposição à radiação crônica. Os efeitos são 

agrupados por três terminais-chave: indicadores de morbidade, de reprodução e de 

encurtamento de vida/mortalidade. O banco de dados EPIC inclui dados sobre os 

efeitos da radiação em organismos selvagens, que foram observadas nas áreas do 

norte da Rússia, incluindo o sub-Ártico.  Os dados sobre os efeitos da radiação no Low 

Arctic referem-se principalmente a peixes de água fria.  Há falta de dados sobre os 

efeitos da radiação nos desertos polares do High Arctic.  O banco de dados inclui 

dados dos experimentos de laboratório com organismos do norte, e algumas 

características ou experimentos únicos, considerando a grande importância dos 

estudos radio-biológicos de animais selvagens nas áreas contaminadas de Chernobyl.  

O banco de dados EPIC consiste das seguintes sub-bases de dados: efeitos da 

radiação sobre os animais terrestres; efeitos da radiação sobre os animais aquáticos; 

efeitos sobre as plantas terrestres e vegetação herbácea; efeitos sobre a fauna do 

solo; efeitos sobre os microrganismos; e· tabela de doses letais.  As informações do 

banco de dados EPIC abrangem uma ampla gama de taxas de dose de radiação para 

a flora e a fauna selvagens que vai desde abaixo 10-5 Gy d-1 até mais de 1 Gy d-1 .  O 

banco de dados é baseado em informações de publicações russas (Russian/former 

Soviet Union data) e contém cerca de 1600 registros de 435 artigos e livros.  O banco 

de dados não dá acesso online, porém existe relatório disponível no website 

http://www.erica-project.org. (SAZYKINA, 2003). 

 

3.4.8 FREDERICA - Espanha 

 

O banco de dados FREDERICA (Radiation Effects Database)  foi desenvolvido 

para fornecer uma pesquisa online dos efeitos da radiação nas espécies não 

humanas. É um resultado da fusão dos bancos de dados FASSET e EPIC. O projeto 

FASSET identificou a necessidade desenvolver um sistema para resumir as relações 

de dose-efeito entre a exposição da radiação e seus efeitos nos organismos e foi 

criado o banco de dados FRED.  Este banco de dados foi ampliado, melhorado e ficou 

http://www.erica-project.org/
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com uma interface mais amigável, como parte do projeto ERICA para se tornar o 

banco de dados FREDERICA e tem sido utilizado pelo projeto PROTECT, UNSCEAR 

e outros.    O banco de dados FREDERICA contém 1.509 referências que cobrem a 

literatura 1945-2004 e contém 29.400 entradas de dados. Está disponível para uso, 

por si próprio ou em conjunto com ERICA Tool para a realização de avaliações de 

risco para o impacto da radiação ionizante sobre as espécies não humanas. 

Informações resumidas, sobre os efeitos da radiação ionizante, estão disponíveis em 

diferentes grupos animais selvagens sob sete pontos: mutação, morbidade, 

capacidade reprodutiva, mortalidade, estimulação, adaptação e ecológicos. O banco 

de dados FREDERICA está disponível no website: http://www.frederica-online.org/. 

(COPPLESTONE, 2008). 

 

3.4.9 FRUIT - Itália 

 

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) através do programa 

“BIOMASS”, com o Grupo de Trabalho das Frutas (Fruits Working Group) desenvolveu 

um modelo de dados da contaminação de radionuclídeos em frutas.   Os dados 

coletados foram incorporados no banco de dados RADFLUX, o que representa uma 

coleção substancial de parâmetros de transferência para uso em modelos de sistemas 

solo-planta-animal.  Os dados de 34 tipos de culturas de frutas, de clima temperado, 

tropical e subtropical, decorrentes de estudos de fallout de explosão nuclear, fallout do 

acidente Chernobyl ou da contaminação experimental controlada. As frutas 

representadas são laranja, maçã, mamão, morango, amora, groselha, videira e 

azeitona.  Os radionuclídeos para os quais foram coletados dados são principalmente 

o césio, estrôncio, plutônio, amerício, iodo e cobalto. Os dados gerados consideram a 

contaminação do solo ou folha e fornece a concentração em diferentes componentes 

da planta, com exceção dos frutos, na maturação.  As informações também estão 

sendo coletadas a partir de medições do fallout de Chernobyl em doces de cerejas, 

damascos, peras, maçãs, pêssegos e azeitonas. Os artigos não fazem referência a 

acesso online do projeto.  (IAEA, 2003, OULD-DADA, 2003, CARINI  et al., 2005,  

CARINI  et al., 2006, LINKOV et al., 2006). 

 

3.4.10 GEORAD - Brasil 

 

Sistema de gestão de dados georeferenciados de radioatividade no meio 

ambiente, desenvolvido no Brasil, pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD. 

http://www.frederica-online.org/
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O projeto GEORAD tem como objetivo principal mapear a distribuição da 

radioatividade ambiental no Brasil, compilar e reunir os resultados em um banco de 

dados, acoplar um sistema de informação geográfica (SIG) e disponibilizar um acesso 

para consulta dos resultados aos pesquisadores, via website do IRD.  O sistema 

GEORAD é alimentado com dados publicados na literatura especializada e também 

com dados fornecidos diretamente por pesquisadores. Tem possibilitado a 

disseminação de informações para o público sobre valores de radioatividade no meio 

ambiente, de origem natural, cosmogênica e de fallout. Foram selecionados os 

radionuclídeos considerados mais importantes, devido à sua meia-vida longa a sua 

mais elevada radiotoxidez, tais como: 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.  O sistema encontra-se disponível para acesso online 

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 

valores  de radioatividade em amostras no Brasil. (SILVA et al., 2013).  

 

3.4.11 GLOMARD - Mônaco 

 

Os dados foram resumidos pelo Marine Environment Laboratory-MEL 

(Laboratório Ambiental), da IAEA,  em Mônaco, para ser eventual repositório de dados 

dos principais programas de monitoramento, publicações e relatórios de pesquisa. Os 

dados armazenados no banco de dados GLOMARD (Global Marine Radioactivity 

Database) foram avaliados para as águas superficiais do Oceano Pacífico e Índico.  

Foram escolhidos quatro radionuclídeos antropogênicos (3H, 90Sr, 137Cs e 239,240Pu) 

como sendo os mais representativos da radioatividade no ambiente marinho e a maior 

contribuição para as doses de radiação para os seres humanos através do consumo 

da fauna marinha.  Os dados para as concentrações foram extraídos a partir de 

referências, assim como a partir de várias fontes institucionais e foi compilada na base 

de dados GLOMARD.  Os radionuclídeos na água do mar, sedimentos e biota serão 

incluídos  (IAEA, 2000, IAEA, 2005, POVINEC et al., 2003).  O banco está disponível 

no website: http://www.iaea.org/monaco/glomard.  

 

3.4.12 MARIS -  Mônaco 

 

O banco de dados foi desenvolvido no Laboratório de Radiometria do 

Laboratório Ambiental da IAEA (IAEA-EL).  O MARIS (Marine Information System) é 

http://georad.ird.gov.br/
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um  sistema de informações geográficas (SIG) com banco de dados relacional que 

fornece informações sobre a contaminação radioativa do meio ambiente marinho.  

Anteriormente esta função era apoiada pelo banco de dados Global Marine 

Radioactivity (GLOMARD).  O sistema MARIS contém dados sobre os radionuclídeos 

mais importantes nos oceanos e mares do mundo, especificamente na água do mar, 

partículas em suspensão, biota e sedimentos.  Os dados provêm de artigos científicos 

publicados, relatórios e bancos de dados criados dentro dos institutos ou programas 

científicos nos Estados-Membros.  Está disponível para acesso online no endereço: 

http://maris.iaea.org/ (MARIS-IAEA, 2014).  

 

3.4.13 HAM - Japão 

 

O HAM é um banco de dados do Japão, desenvolvido no Departamento de 

Pesquisa Geoquímico (Geochemical Research Department) da Agência Metereológica 

Japonesa.  É um banco de dados com o histórico dos radionuclídeos artificiais no 

Oceano Pacífico e os seus mares marginais. Possui dados das concentrações dos 

radionuclídeos 137Cs, 90Sr e 239/40Pu no período de  1957-1998.  A base de dados inclui 

7.737 registros de dados de concentração de 137Cs, 3.972 registros de dados de 

concentração de 90Sr e 2666 registros dados de concentração de Pu.  A variação 

espacial das estações de amostragem no banco de dados HAM é heterogênea, ou 

seja, mais de 80 % dos dados para cada radionuclídeo é a partir do Oceano Pacífico e 

o Mar do Japão, enquanto que uma quantidade relativamente pequena de dados é do 

Sul do Pacífico. Esta base de dados HAM permitirá usar estes radionuclídeos como 

traçadores químicos importantes para estudos oceanográficos, bem como a avaliação 

do meio ambiente afetado pelos radionuclídeos antropogênicos para estas cinco 

décadas. O banco  de dados HAM está disponível gratuitamente, mediante solicitação 

por e-mail (AOYAMA, 2004, IAEA, 2005, FRIEDLANDER et al,  2005).  

 

3.4.14 HELCOM (do Mar Báltico) 

 

Os dados de monitoramento do Mar Báltico desde 1984 realizados pelos 

Estados membros da Comissão de Helsínquia (HELCOM): Dinamarca, Estónia, 

Finlândia, Alemanha, Letónia, Lituânia, Polónia, Rússia e Suécia, foram reunidos no 

banco de dados HELCOM. Os dados anuais sobre radionuclídeos na água, 

sedimentos, peixes, pelágico aquático e animais bentônicos do Mar Báltico são 

inseridos neste banco de dados.  Os radionuclídeos Césio-137 e Estrôncio-90 são 

http://maris.iaea.org/
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mais frequentemente testados. Os laboratórios participantes são: Riso National 

Laboratory (Dinamarca), Federal Maritime  and Hydrographic Agency (Alemanha), 

Swedish Radiation Protection Institute, Radiation and Nuclear Safety Authority 

(Finlândia), Central Laboratory for Radiological Protection (Polónia), e V.G. Khlopin 

Radium Institute (Rússia). O banco está disponível no website http://www.helcom.fi 

para acesso aos relatórios (FRIEDLANDER et al, 2005).  

 

3.4.15 MARINA II – Comissão Europeia 

 

O MARINA II foi desenvolvido pela Direção Geral do Meio Ambiente da 

Comissão Europeia com a finalidade de fornecer informações sobre descargas de 

radionuclídeos em águas marinhas do Norte da Europa e sobre concentrações de 

radionuclídeos no meio ambiente, e para fornecer uma avaliação do seu impacto.  

Baseia-se num estudo anterior do modelo MARINA, que considerou dados até 

meados dos anos 1980. O modelo de dados MARINA II, a partir de 1985, foi utilizado 

para representar a dispersão de radionuclídeos nas águas do norte da Europa, 

incluindo a do Atlântico Nordeste e mares contributivos.  Os radionuclídeos incluídos 

são: 210Po, 137Cs, 99Tc, 90Sr, 238Pu, 239 +240 Pu, 241Am, 129I, 60Co, 3H, e 106Ru. Não foi 

identificada informação de acesso online.  (SIMMONDS et al., 2000, FRIEDLANDER 

et al, 2005). 

 

3.4.16 Banco de dados - Quebec-Canadá  

 

O banco de dados foi desenvolvido no software DIMENSÃO 4, para 

proporcionar um adequado padrão de facilidade de utilização. O modelo foi 

desenvolvido para as necessidades imediatas e futuras, tem flexibilidade suficiente 

para ser útil a todos os pesquisadores que lidam com contaminantes da cadeia 

alimentar aquática em regiões do norte do Canadá.  Os organismos da cadeia 

alimentar aquática  estão agrupados em invertebrados, peixes, aves aquáticas, 

mamíferos marinhos, mamíferos terrestre (urso polar) ou seres humanos.  Os dados 

foram coletados a partir de uma extensa revisão da literatura, bem como de 

organizações e pesquisadores. As amostras coletadas incluídas no banco de dados 

foram a partir do ano de 1970.  Mais de 30 variáveis são anexadas a cada valor médio 

de concentração, incluindo a localização, espécie, de referência, percentual de água, 

percentual de lípidos, idade, sexo, identificação do contaminante, desvio padrão, 

http://www.helcom.fi/
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mínimo e máximo e data de amostragem.  Não foi identificada informação de acesso 

online (CAREAU, 1995).  

 

3.4.17 NORD-COTENTIN (La Hague) - Canadá 

 

O modelo foi desenvolvido em julho de 2002, na SENES Consultants Limited, 

Richmond Hill, Ontario, Canada, para realizar uma avaliação das doses de radiação 

na biota marinha proveniente das descargas dos efluentes na costa da península de 

Nord-Cotentin. Os valores são baseados em dados publicados por organizações 

internacionais (por exemplo UNSCEAR e IAEA) e  uma revisão de triagem de um 

banco de dados recente (FASSET) sobre os efeitos biológicos das radiações 

ionizantes na biota. Os radionuclídeos incluídos são: 90Sr, 87Rb, 99Tc, 137Cs, 238Pu,   

239240,241Pu, 241Am.  Foram incluídos também os dados de background natural do 3H, 

14C, 40K, 210Po e 238U e os dados de água do mar, sedimentos e biota (crustáceos, 

moluscos, peixes e algas). O banco está disponível no website: 

http://www.ipsn.fr/nord-cotentin para acesso aos relatórios (CHAMBERS et al., 2002, 

FRIEDLANDER et al,  2005).  

 

3.4.18 NSTP- EUA 

 

O banco de dados NSTP possui dados do levantamento de 36 zonas costeiras 

dos EUA para a análise dos radionuclídeos 241Am, 238Pu, 239/240Pu, 137Cs, 110Ag, 90Sr, 

65Zn, 60Co, 58Co, 40K e 7Be nos moluscos (Mytilus edulis) (norte do Atlântico e Pacífico), 

bem como outros moluscos na Costa do Golfo.  Este banco de dados é atualizado 

desde 1990 e não possui informação de acesso online.  (FRIEDLANDER et al,  2005). 

 

3.4.19 Banco de dados de Radioatividade – Portugal 

 

Portugal possui um banco de dados para armazenar os dados do programa de 

monitorização da radioatividade ambiental. Em 2005, o sistema foi criado na legislação 

portuguesa  e a responsabilidade da gestão atribuída ao Nuclear and Technological 

Institute (ITN).  O banco de dados ambiental está em uso atualmente, monitorando as 

concentrações de radionuclídeos artificiais 137Cs, 90Sr e 3H nas águas de superfície. 

Não existe  informações de acesso online (MADRUGA, 2008).  

 

http://www.ipsn.fr/nord-cotentin
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3.4.20 RAME - Noruega 

 

O banco de dados RAME (Radioactivity in the Marine Environment) é 

coordenado pela Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA).  O objetivo do 

programa é de monitorar os níveis de radionuclídeos no ambiente marinho (áreas 

costeiras e mar aberto) e nas espécies de peixes importantes comercialmente e 

considerar os efeitos no meio ambiente e no homem.   Inclui dados do Mar da 

Noruega, Mar do Norte.  Os radionuclídeos listados no banco são o 137Cs, 134Cs, 131I, 

123Pu, 241Am, 90Sr e 60Co.  A água do mar, sedimentos e biota são exemplos do tipo de 

amostras incluídas neste programa. O banco de dados não está disponível para 

acesso online.  Os resultados do programa de monitorização marítima estão 

disponíveis via:  http://www.nrpa.no; http://www.miljostatus.no e relatório do NRPA 

(GAFVERT et at., 2003, ERIKSEN, 2012). 

 

3.4.21 RIFE – Reino Unido 

 

O banco de dados Radioactivity in Food and the Environment (RIFE) armazena 

os dados da pesquisa do programa de monitoramento do meio ambiente do Reino 

Unido.  A partir de 2004, cobrindo ano de 2003, o banco de dados RIFE combina os 

relatórios com os esforços da Food Standards Agency (Inglaterra e País de Gales), a 

Scottish Environment Protection Agency – (Escócia), Environment Agency and 

Environment Heritage Service of Northern Ireland – SEPA e, assim, tornou-se um 

programa multinacional.  Esta informação inclui uma ampla gama de radionuclídeos na 

água do mar, sedimentos e biota e também pesquisas de consumo alimentar e 

avaliações de riscos. O banco de dados não está disponível para acesso online.  Os 

relatórios podem ser acessados via website,  www.cefas.co.uk/.   (CEFAS, 2003, 

CEFAS, 2004, FRIEDLANDER et al,  2005). 

 

3.4.22 RPII - Irlanda 

 

É um banco de dados que possui os resultados do monitoramento da 

radioatividade no ambiente marinho irlandês, realizado pelo Instituto de Proteção 

Radiológica (1982-1984) e dados recentes de 2003.   As análises são de 137Cs e inclui: 

99Tc, 238Pu e 239/40Pu e 241Am.  As análises são feitas para a água do mar, sedimentos 

e biota ligados à via de ingestão, com a finalidade de estimar os riscos à saúde 

humana. O banco de dados RPII não tem acesso disponível online, porém os 

http://www.nrpa.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.cefas.co.uk/
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relatórios gerados pelo sistema podem ser consultados no website: http://www.rpii.ie/.   

(RYAN et al., 2003).  

 

3.4.23 RODOS – Hungria 

 

O sistema Real-time On-line Decisi On Support (RODOS) armazena os dados 

de monitoramento dos radionuclídeos (137Cs e 90Sr) nas amostras dos gêneros 

alimentícios da Hungria, para obter informações quantitativas sobre os processos de 

transferência dos radionuclídeos e avaliar a situação de passado, presente e futuro no 

caso de acidentes.  As amostras coletadas são examinadas pela Radiological 

Monitoring Network of the Ministry of Agriculture and Regional Development.  Dois 

sistemas de suporte à decisão são usadas pelas autoridades da Hungria, o RODOS 

(atualmente operando em modo de teste) e SINAC desenvolvido na KFKI Atomic 

Energy Research Institute. O sistema está disponível para acesso no website 

www.rodos.fzk.de   (VARGA et al., 2006). 

 

3.4.24 Banco de Dados de Radionuclídeos Naturais no Solo  - China 

 

O banco de dados foi desenvolvido pelo Institute of Radiation Medicine, Fudan 

University, China, com a finalidade de utilizar os dados para estimar a exposição do 

público à radiação externa.  O banco de dados tem armazenado cerca de 15.000 

registros de radionuclídeos naturais do solo e dos parâmetros pedológicos.  Os 

radionuclídeos de ocorrência natural que constam do banco são 238U, 226Ra, 232Th e 

40K.  Duas campanhas de coleta para análises foram realizadas, a primeira campanha, 

no início do ano de 1980. Foram analisadas  cerca de 2.000 amostras de solo.  No 

final de 1980, a fim de reforçar os dados da radioatividade ambiental, outra campanha 

de coleta foi realizada. Um total de 7.777 amostras de solo foram coletadas, em uma 

área de 25 km2.  Com base no banco de dados foram criados mapas digitais da 

distribuição geográfica do teor dos radionuclídeos 226Ra e 232Th do solo.  A literatura 

não indica o acesso online ao banco de dados (ZHUO et al, 2008).  

 

3.4.25 FMD - Banco de dados de Monitoramento de Fukushima (IAEA) 

 

O banco de dados FMD (Fukushima Monitoring Database) foi desenvolvido 

pela IAEA's Incident and Emergency Centre (IEC), em resposta ao acidente de 

http://www.rpii.ie/
http://www.rodos.fzk.de/
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Fukushima Daiichi, para fornecer aos Estados-Membros (Argélia, Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Canadá, China, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Geórgia, 

Alemanha, Grécia, Islândia, Índia, República Islâmica do Irã, Irlanda, Itália, República 

da Coréia, República da Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, México, República 

das Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Federação Russa, Singapura, Eslováquia, 

Espanha, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Ucrânia, Estados Unidos da América e da 

Comissão Europeia) e ao público um registro dos resultados do monitoramento 

radiológico realizado no Japão, que foi oficialmente comunicados à AIEA durante a 

fase de emergência do acidente, que terminou em 16 de Dezembro de 2011. Uma 

gama de opções de pesquisa é fornecida ao usuário, tais como a busca por conjuntos 

de dados; pesquisa por tipos de amostras; pesquisa por pontos de monitoramento; 

busca por radionuclídeos; pesquisar e comparar radionuclídeos; medidas entre pontos 

de monitoramento.  As amostras ambientais coletadas para análise dos radionuclídeos 

têm dados armazenados no banco FMD como por exemplo a data e a hora do início e 

fim da coleta das amostras, e a data e a hora da medição da amostra coletada. O 

banco encontra-se disponível no website: https://iec.iaea.org/fmd (IAEA, 2013).  

 

 

 
A partir do levantamento bibliográfico de vários bancos de dados que tratam as 

informações de radioatividade no meio ambiente e nos alimentos, observa-se que 

alguns dos sistemas analisados emitem relatórios semestrais ou anuais com os 

resultados dos dados coletados via website. O estudo mostra que a maior parte dos 

sistemas analisados não é simples e nem amigável, não permitem acesso online e 

não geram arquivos de dados.  Os sistemas de bancos de dados estudados não 

apresentam aspectos temporais e/ou georeferenciamento (localização geográfica da 

coleta da amostra) da informação.  Conclui-se que a complexidade de alguns sistemas 

aumentam a dificuldade ao acesso e a gestão da informação.   Para evitar que o ser 

humano consuma alimentos contaminados é necessário manter um controle dos 

níveis existentes de radionuclídeos.  O monitoramento do ambiente através da coleta 

de amostras de alimentos nos locais onde ocorreram ou ocorre atividades de radiação 

tem a finalidade de prevenir e/ou minimizar o consumo de alimentos contaminados, 

isto é imperativo.  Este projeto cujo objetivo final será a elaboração e criação de um 

sistema banco de dados georeferenciado para os valores de radionuclídeos nos 

alimentos da América Latina (SIGLARA) será um componente essencial e fonte de 

informação primária, consistente e segura, que permitirá de imediato o 

armazenamento e consulta dessas informações. 

https://iec.iaea.org/fmd/search_by_dataset.aspx
https://iec.iaea.org/fmd/search_by_dataset.aspx
https://iec.iaea.org/fmd/search_by_sample_type.aspx
https://iec.iaea.org/fmd/search_by_monitoring_point.aspx
https://iec.iaea.org/fmd/search_by_radionuclide.aspx
https://iec.iaea.org/fmd/compare_radionuclide_measurements.aspx
https://iec.iaea.org/fmd/compare_radionuclide_measurements.aspx
https://iec.iaea.org/fmd
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Como este trabalho fez parte do projeto ARCAL RLA 09/72 as etapas de 

realização foram coincidentes com as reuniões do projeto, para que desta forma 

pudesse ser discutido com os coordenadores de cada país participante.  A 

metodologia foi dividida nas etapas descritas a seguir: 

 

a) Reuniões de planejamento com os coordenadores de cada país; 

b) Definição e validação do banco de dados;  

c) Definição das ferramentas para o desenvolvimento do sistema; 

d) Modelagem e criação do banco de dados;  

e) Diagrama de caso de uso;  

f) Desenvolvimento do sistema;  

g) Design do logotipo e das páginas de acesso; 

h) Treinamento dos coordenadores/ou pessoas por eles designadas para 

inserção dos dados;  

 

 

4.1 Planejamento do Sistema 

 

Foram realizadas quatro reuniões para especificação do sistema, definição do 

modelo do banco de dados, validação e teste do sistema.  As reuniões do Projeto 

ARCAL RLA 09/72 foram organizadas pelo coordenador do projeto da seguinte 

maneira: 

 

 1ª reunião dos países participantes do projeto foi no Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

(fevereiro/2012).   

 

Nesta reunião foram definidos os principais alimentos que deveriam constar 

do sistema bem como os radionuclídeos a serem analisados por cada país 

representante.  Foram definidos também os tipos de dados que deveriam constar do 

banco de dados e especificação do sistema. 

 

 2ª reunião dos países participantes do projeto aconteceu em Montevideo, 

Uruguai (maio/2013). 
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Nesta reunião, também com a participação de todos os países participantes do 

projeto, aconteceu a apresentação do protótipo, ajustes e escolha do nome do sistema 

(SIGLARA – SIstema Georeferenciado Latino Americano de Radionuclídeos em 

Alimentos). 

 

 

 3ª reunião dos países participantes do projeto foi realizada no Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil (agosto/2013). 

 

Nesta reunião foi realizado o treinamento dos coordenadores do projeto, de 

cada país participante ou pessoa por ele designada, para entrada de dados e ajustes 

do sistema. 

 

 

 4ª reunião dos países participantes do projeto realizou-se em Santiago do 

Chile, Chile (julho 2014). 

 

A reunião final do projeto teve como principal finalidade o comprometimento 

dos países na inserção dos dados continuada e como seria a gestão do uso do 

sistema. 

 

Ficou acertado que cada coordenador, representante do país, no sistema 

SIGLARA, será responsável pelos dados inseridos pelo seu país.  Desta forma, ele 

será o responsável por definir o perfil de cada usuário do seu país. O “usuário técnico” 

e “usuário consulta” terá que solicitar a participação no sistema ao coordenador do 

país. 

 

Ficou decidido que os dados do sistema somente poderão ser liberados para 

visualização do público (“usuário consulta”) após sua publicação.  A publicação dos 

dados novos inseridos no sistema SIGLARA será feita anualmente.  Quando os dados 

inseridos no sistema já tiverem sido publicados, eles poderão ser liberados para a 

visualização para acesso público (status da amostra é pública). 
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4.2 Ferramentas Utilizadas para Desenvolvimento do Sistema SIGLARA 

 

Para a realização desse projeto é preciso que se tenham dados seguros e 

softwares que auxiliem no desenvolvimento, armazenamento, gerenciamento e 

visualização de dados.  Deve-se ressaltar que todas as ferramentas utilizadas nas 

diferentes fases do projeto apresentam o paradigma de livre distribuição, trazendo 

uma característica particular ao sistema.  O uso e desenvolvimento de sistemas 

utilizando software livre têm sido crescentemente incentivados por parte dos 

organismos governamentais, com objetivos de diminuição de custos e de 

regularização da base instalada de programas, com a adoção de medidas de coibição 

de uso ilegal de programas computacionais.  

 

Os SIG são ferramentas computacionais com características multidisciplinares, 

ou seja, podem ser usados por diferentes comunidades de usuários. Entretanto, a 

grande maioria dos SIG utiliza a infraestrutura para interface de softwares de terceiros, 

este tipo de abordagem, muitas vezes causam problemas de interação com os 

usuários. O que norteou o desenvolvimento deste sistema foi à preocupação em se 

construir um sistema que apresente uma interface simples, intuitiva e interativa. Parte-

se do pressuposto que os usuários não necessariamente apresentam conhecimentos 

prévios em ferramentas de desenvolvimento, modelagem e criação de banco de 

dados. 

 

A seguir serão apresentadas as principais ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do sistema SIGLARA.  Priorizou-se o uso daquelas que são livres. 

 

 O sistema operacional utilizado foi o Linux, programa responsável pelo 

funcionamento do computador, que faz a comunicação entre hardware 

(impressora, monitor, mouse, teclado) e software (aplicativos em geral). 

 

 O servidor APACHE é a comunicação entre o cliente e o servidor, é feita por 

meio de protocolos, por exemplo, o Protocolo de Transferência de Hiper Texto 

(HTTP - HyperText Transfer Protocol), esse protocolo padroniza o modo de 

envio e recebimento de dados independente de plataforma. O Apache foi 

escolhido por ser um servidor web livre, possuir versões em diversos sistemas 

operacionais e pelo fácil processo de instalação. Sua configuração de arquivos 

é bem funcional, isso permite ajustes nas configurações, sem que seja 

necessário reiniciar o servidor. 
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 Para a implementação de um banco de dados, é necessário escolher um 

sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), que utiliza a Linguagem de 

Consulta Estruturada (SQL - Structured Query Language) como interface. Uma 

das grandes vantagens do MySQL está no fato de atender a todos os 

requisitos do sistema, robustez, segurança e confiabilidade, qualidades chaves 

para um SGBD. O MySQL é o banco de dados de código aberto mais popular 

do mundo, que possibilita a entrega econômica de aplicativos de banco de 

dados confiáveis, de alto desempenho, com base na Web.  

 

 A ferramenta de desenvolvimento utilizada para implementação da interface 

será o Scriptcase, que é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações 

que gera códigos PHP, funciona com qualquer navegador web, em sua rede 

local ou na Internet.  A linguagem utilizada será o PHP que significa Hypertext 

Preprocessor, é uma linguagem de programação de ampla utilização, 

interpretada, que é especialmente interessante para desenvolvimento para a 

Web.  O objetivo principal da linguagem é permitir a desenvolvedores 

escreverem páginas que serão geradas dinamicamente.   

 

 O Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela 

empresa Google cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo 

terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de 

fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e SIG 3D. Desta 

forma, o programa pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas 

bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador das diversas 

paisagens presentes no Planeta Terra. Com isso, é possível identificar lugares, 

construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. O programa é 

similar, embora mais complexo, ao serviço também oferecido pelo Google 

conhecido como Google Maps. 

 

 O Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens 

de satélite da Terra gratuito.   Google Maps e Earth são feitos sobre a mesma 

base: fotos obtidas por satélites e aviões de empresas contratadas pelo Google 

que tiram fotos em alta resolução de todos os lugares possíveis e imagináveis.  
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4.3 Modelo do Banco de Dados 

 

Para desenvolvimento do sistema de informações georeferenciadas, SIGLARA, 

foi necessário definir um modelo de dados que representasse as necessidades dos 

usuários do sistema, ver a  figura 5a e a figura 5b.  Este modelo foi definido e validado 

com a participação dos coordenadores do projeto de cada país participante.   

 

 

Figura 5 - a) Modelo do banco de dados SIGLARA 
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Figura 5 - b) Modelo do banco de dados SIGLARA 

 

A abordagem utilizada neste trabalho será a representação de dados no 

modelo relacional, utilizando-se, para tal, o modelo de entidade-relacionamento.  É um 

modelo baseado na percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de  

objetos básicos chamados de entidades e nos relacionamentos entre esses objetos.   

Esta metodologia foi proposta pelo pesquisador Dr. Peter Pin Shan Chen, em 1976, 

como uma ferramenta para facilitar a modelagem do projeto de banco de dados, assim 

tornando possível o entendimento dos dados de um sistema de informação.   O 

sistema está estruturado em tabelas que associam-se entre si por meio das regras de 

relacionamentos.  Estas regras consistem em associar um atributo de uma tabela com 

um conjunto de registros de outra tabela, por meio da inclusão do campo chave da 

tabela. 

 

A modelagem de dados é um processo de abstração onde somente os 

elementos da realidade observada são enfatizados, descartando-se os elementos não 

essenciais.   O modelo de dados é uma visão abrangente da realidade, mostrando os 

fatores envolvidos e todos os relacionamentos existentes ou não.  A modelagem do 

banco de dados é feita durante a fase de levantamento de dados de um sistema para 

que se possa ser verificado se os requisitos do usuário estão sendo atendidos ou não. 

A etapa de modelagem de um banco de dados é de extrema importância e cautela no 

projeto de um banco de dados, seja ele georeferenciado ou não.   Durante a fase de 

modelagem, se faz necessário identificar todos os objetos do mundo real que de 

alguma forma interferem no sistema.   O anexo A apresenta modelo de dados 

completo do banco de dados SIGLARA. 
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4.4 Diagrama de Caso de Uso para o Sistema SIGLARA 

 

Para demonstrar as funcionalidades (isto é, o que o sistema provê) oferecidas 

pela aplicação, foi utilizado a Linguagem Unificada de Modelagem (UML - Unified 

Modeling Language).  A modelagem torna-se necessária, porque a atividade de 

desenvolvimento de sistemas é bastante complexa, isso sem falar que os sistemas 

geralmente envolvem grandes volumes de itens e são compostos por muitos módulos. 

Dessa forma só se deve começar a desenvolver um sistema depois de uma definição 

dos requisitos e das funcionalidades que o sistema deve possuir.  A UML é uma 

família de notações gráficas que ajuda a descrever e projetar sistemas.   O diagrama 

de caso de uso em UML demonstra, graficamente e em alto nível, como os usuários 

interagem com o sistema e servem de meio de comunicação entre analistas e 

usuários.  Através do digrama, pode distinguir quais funcionalidades e representar os 

agentes externos que interagem com o sistema (BEZERRA, 2007).  Na figura 6, é 

apresentado o digrama de caso de uso do sistema SIGLARA, desenvolvido neste 

trabalho. 

 

 

Figura 6 – Diagrama de caso de uso para o sistema SIGLARA, desenvolvido neste trabalho 
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4.5  Funcionalidades do Sistema SIGLARA 

 

As funcionalidades do sistema estão descritas na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Funcionalidades do modelo de caso de uso do sistema SIGLARA 

Nome Descrição 

Cadastrar Amostras Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados das amostras analisadas. 

Cadastrar Medição da 
Amostras 

Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados dos valores de radionuclídeos da amostra. 

Cadastrar Grupo FAO Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados do grupo FAO de alimentos. 

Cadastrar Grupo de 
Alimentos 

Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados do grupo de alimentos. 

Cadastrar Alimentos Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados dos  alimentos cadastrados. 

Cadastrar Radionuclídeos Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados dos radionuclídeos cadastrados. 

Cadastrar Apresentação Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados da  apresentação da amostra. 

Cadastrar Zona FAO Inclusão, alteração, exclusão consulta e impressão de 
dados do mapeamento das zonas de pesca da FAO.  

Cadastrar Categorias Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados das categorias da amostra.  

Cadastrar Laboratórios Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados dos laboratórios credenciados para análise da 
amostra. 

Cadastrar Unidades de 
Medidas 

Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados das unidades de medidas dos radionuclídeos 
encontrados nas amostras analisadas. 

Cadastrar Países/Estados Inclusão, alteração, exclusão, consulta e impressão de 
dados dos estados dos países da América Latina. 

Cadastrar os grupos  e 
perfis usuários do sistema 

Inclusão, alteração, exclusão e consulta de perfil e 
usuários do sistema e associação do perfil ao usuário do 
sistema. 

Consultar e Gerar Mapa 
da Amostra 

Consulta on-line dos dados da análise das amostras e 
geração de mapas 
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4.6 Tabelas do sistema 

 

O banco de dados SIGLARA é composto de várias tabelas (veja na tabela 6) e 

relacionamentos.   

 

Tabela 6 – Tabelas do Sistema SIGLARA 

Nome da Tabela Descrição 

Amostras Amostras cadastradas. 

MediçãoAmostra Valores concentrações dos radionuclídeos da amostra. 

GrupoFAO Grupo FAO de alimentos. 

TipoAlimento Grupo de alimentos. 

Alimento Alimentos analisados. 

Radionuclídeo Radionuclídeos cadastrados. 

Apresentação Apresentação da amostra: acidificado, congelado, 
garrafa, refrigerado, vasilha e não possui 

ZonaFAO Mapeamento das zonas de pesca da FAO.  

Categoria Categorias da amostra: natural ou industrializado 

Laboratório Relação dos laboratórios credenciados para análise da 
amostra. 

UnidadesMedida Unidades de medidas dos radionuclídeos encontrados 
nas amostras analisadas, tais como: Bq/m3, Bq/L, 
Bq/amostra, Bq/kg, Bq/kg seco, Bq/kg úmido e Bq/kg 
cinza. 

MétodoAnálise Método de análise das amostras 

País Países da América Latina. 

Estado Estados da América Latina. 

GrupoUsuário Perfil  de usuário do sistema, tais como: Administrador do 
País, Gerente Técnico (Informática), Usuário técnico e 
Usuário (consulta). 

PedidoUsuário Pedido de usuários novos. 

Usuário Usuários do sistema. 

LogSistema É o registro das principais movimentações dos usuários 
no sistema.  Serve para deixar registrado todo o histórico 
de navegação pelo sistema feito pelos usuários. 

 

 

O anexo B apresenta dicionário de dados, ou seja, os nomes das tabelas e os 

campos que compõem o banco de dados SIGLARA. 
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4.7 Estrutura do Sistema SIGLARA 

 

 

A figura 7 mostra a estrutura do sistema SIGLARA.  A descrição da estrutura é 

a seguinte: 

 

a) Interface simples e amigável com o usuário; 

b) Login para entrada no sistema; 

c) Entrada das amostras analisadas; 

d) Armazenamento e recuperação dos dados cadastrados no sistema; 

e) Funções de consultas das amostras e tabelas auxiliares (representam os 

valores básicos previamente cadastrados que facilitam e mantém a 

integridade desses dados usados para cadastro da amostra, como 

exemplo, tabelas de alimentos, grupo FAO, etc..); 

f) Visualização das amostras cadastradas na forma de relatórios e mapas; 

g) Geração de arquivos para download na forma de planilhas Excel (XLS) e 

arquivos no formato PDF (padrão Adobe) não permite a modificação no 

conteúdo gravado;  

h) Validação de acessos e perfis de novos usuários.  

 

 

 

 

Figura 7 - Estrutura do sistema SIGLARA 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 
 

O resultado desta pesquisa foi a criação do banco de dados e o 

desenvolvimento do sistema SIGLARA que será instrumento para armazenamento e 

consulta dos valores de radionuclídeos dos alimentos da América Latina.  O sistema é 

uma ferramenta indispensável para a sistematização dos dados cadastrais e a 

visualização da amostra, propiciando uma melhor cooperação do potencial da 

informação georeferenciada.  A apresentação dos resultados foi feita, sempre que 

possível, de maneira usual, por meio das telas, tabelas e mapas, procurando-se 

mostrar os resultados do sistema na sua totalidade.  É de vital importância a inserção 

de novos dados que resultará na caracterização fiel das concentrações dos 

radionuclídeos nos alimentos. 

 
 
 

5.1 As Funcionalidades do Sistema SIGLARA 
 

 

O sistema está hospedado no IRD, sob a página inicial: 

<http://siglara.ird.gov.br>.  Este sistema permite a entrada dos dados dos alimentos, 

dos radionuclídeos e os resultados das amostras analisadas e, armazena estas 

informações no banco de dados relacional. Podem ser realizadas consultas às tabelas 

do sistema possibilitando a filtragem de dados, geração de relatórios e mapas.  Para 

demonstrar as funcionalidades do sistema serão descritas todas as telas.   

 
 

5.1.1 Página inicial do sistema SIGLARA 

 

Para entrar no sistema é necessário digitar a url <http://siglara.ird.gov.br> e 

depois pressionar a tecla <ENTER>.  O sistema exibirá a página inicial, conforme 

ilustrado na figura 8.  Para utilizar o sistema, o usuário selecionará o idioma (espanhol, 

português ou inglês) e através de uma identificação feita com login e senha. Uma vez 

identificado o usuário, o sistema abre uma seção para navegar no sistema. 

http://siglara.ird.gov.br/
http://siglara.ird.gov.br/
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Figura 8 - Tela inicial do sistema SIGLARA 

 

Além da opção para efetuar login é possível acessar algumas funcionalidades 

sem a necessidade de estar logado, as opções são "Cadastrar-se" e “Recuperar 

Senha”.  Estas opções serão definidas mais adiante. 

 

Para utilizar o sistema, o usuário selecionará o idioma (espanhol, português ou 

inglês) e através de uma identificação feita com login e senha. Uma vez identificado o 

usuário abre uma seção para navegar no sistema, conforme ilustrado na figura 11.  

 

Uma questão fundamental no sistema é a segurança, por isso o sistema terá 

perfis restritos aos tipos de usuário, que podem ser “Administrador do Sistema”, 

“Coordenador do País”, “Usuário Técnico” e “Usuário (consulta)”.  A determinação do 

perfil do usuário do sistema é extremamente importante para o sucesso do sistema, 

pois define as responsabilidades dos usuários em cada uma das etapas.  

 

O perfil “Administrador do Sistema” é o responsável por efetuar todos os 

procedimentos referentes às etapas do sistema: tabelas auxiliares, consultas, 

impressão de relatórios, atualizar amostras e manutenção do sistema e definição de 

perfis de usuários, verificação de logs de operação dos usuários e manutenção do 

sistema, só os desenvolvedores do sistema terão acesso a todas as funcionalidades 

do sistema.   
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O perfil “Coordenador do País” tem direito de acesso às funcionalidades de 

atualização das amostras, consultas, impressão, geração de mapas, log de operação 

do sistema, definição de perfil de “Usuário Técnico” e “Usuário (consulta)” do sistema. 

 

O perfil “Usuário Técnico” tem acesso às funcionalidades de atualização 

(inclusão, alteração e exclusão) das amostras, consultas, impressão e geração mapas. 

 

O perfil “Usuário (consulta)” somente tem acesso a consultar, imprimir e gerar 

mapas que foram liberados para acesso do público geral. 

 

5.1.2 Cadastrar acesso ao sistema  

 

Se o usuário não estiver cadastrado no sistema, deverá solicitar acesso 

preenchendo os seguintes campos: nome, e-mail, instituição, título acadêmico, país, 

estado, município, CEP e telefone de contato, veja na figura 9.  Os campos que 

possuem um asterisco no final são os campos obrigatórios.  Depois de digitados os 

dados, o usuário solicitante deverá pressionar o botão “Enviar”. Os dados serão 

avaliados pelo coordenador do seu país que permitirá ou não o seu acesso. Caso o 

usuário seja aceito para utilizar o sistema, o coordenador definirá qual o tipo de perfil 

de usuário ele será (apenas para consulta ou se poderá inserir dados).  

 

 

Figura 9 - Solicitação para acesso ao sistema SIGLARA 
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5.1.3 Recuperar senha 

 

Se o usuário esquecer a senha de entrada no sistema, deverá solicitar a 

recuperação da senha.  O usuário recebe um e-mail com a nova senha. 

 

 

 

5.1.4 Menus de opções do sistema 

 

As opções para utilização do sistema são: tabelas auxiliares, consultas, 

atualizar amostras, relatórios, manutenção e sair, vide figura 10. 

 

 

Figura 10 - Opções: tabelas auxiliares, consultas, atualizar amostras, relatórios, manutenção e sair 

 

 

 

5.1.5 Tabelas Auxiliares 

 

Para dar suporte aos dados de cadastramento das amostras foi necessário que 

as seguintes tabelas fossem preenchidas: países, estados, zona FAO, apresentação, 

categoria, grupo FAO, grupo de alimentos, laboratórios, métodos de ensaio, 

radionuclídeos, unidades e tipo de alimento, veja na figura 11.   
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Figura 11 - Tabelas auxiliares do sistema SIGLARA 

 

5.1.5.1 Tabela de Estados 

 

Foi necessário cadastrar os estados/províncias de cada país participante, bem 

como se outros países vierem a participar também terão que ter os seus dados 

inseridos na tabela Estados, veja na figura 12. 

 

Figura 12 – Tabela de Estados do Brasil 
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5.1.5.2 Tabela de Zona FAO 

 

 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO: 

Food and Agriculture Organization of the United Nations) dividiu o mapa do mundo em 

diferentes zonas de pesca e atribuiu-lhes uma numeração.  Estas zonas são 

estabelecidas para fins estatísticos e sua definição é acordada com as principais 

Organizações Internacionais destinadas a gestão dos recursos pesqueiros.  No portal 

<http://www.fao.org/fishery/area/search/es> está disponível o zoneamento de pesca 

FAO, veja na figura 13 (FAO/ZonasFAO, 2013).  É obrigatório informar ao consumidor, 

no rótulo dos produtos de pesca, a identificação da zona de captura do produto 

comercializado pela classificação geral da FAO.  Este número indicado na embalagem 

permite aferir com exatidão a procedência do peixe. 

 

 

 

Figura 13 - Zonas de pesca da FAO (FAO/ZonasFAO, 2013).   

 

  

http://www.fao.org/fishery/area/search/es
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As principais zonas de captura de peixes da FAO estão descritas na tabela 7 

abaixo: 

 

Tabela 7 – Zonas de Pesca da FAO (FAO/ZonasFAO, 2013).   

ZONAS  DE PESCA DA FAO 

Definição da Zona Zona de captura  

Zona FAO n
o
. 18 Mar Ártico 

Zona FAO n
o
. 21 Noroeste do Atlântico 

Zona FAO n
o
. 27 Nordeste do Atlântico  

Zona FAO n
o
. 31 Atlântico Centro Oeste 

Zona FAO n
o
. 34 Atlântico Este 

Zona FAO n
o
. 37 Mar Mediterrâneo e Mar Negro 

Zona FAO n
o
. 41 Sudoeste do Atlântico 

Zona FAO n
o
. 47 Sudeste do Atlântico  

Zona FAO n
o
. 48 Antártico  

Zona FAO n
o
. 51 Oceano Índico Ocidental 

Zona FAO n
o
. 57 Oceano Índico Oriental 

Zona FAO n
o
. 58 Oceano Índico Antártico 

Zona FAO n
o
. 61  Oceano Pacífico Noroeste 

Zona FAO n
o
. 67 Oceano Pacífico Nordeste 

Zona FAO n
o
. 71 Pacífico Centro Oeste 

Zona FAO n
o
. 77 Pacífico Este 

Zona FAO n
o
. 81 Pacífico Sudoeste 

Zona FAO n
o
. 87 Pacífico Sudeste 

Zona FAO n
o
. 88 Pacífico Antártico 

 

 

No sistema as zonas de pesca da FAO já foram cadastradas, conforme 

mostrado na figura 14. 
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Figura 14 – Tabela de Zona FAO 

 

5.1.5.3 Tabela de Apresentação 

 

A figura 15 mostra a “Tabela de Apresentação” que contêm os dados 

referentes à forma de como a amostra é enviada ao laboratório para análise, tais 

como: acidificado, congelado, garrafa, refrigerado, vasilha ou não possui. 

 

 

Figura 15 – Tabela de Apresentação da Amostra 
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5.1.5.4 Tabela de Categoria 

 

A figura 16 apresenta a “Tabela de Categoria” que contêm os dados referentes 

à origem da amostra.  Se a amostra é de origem natural ou industrializada. 

 

 

Figura 16 – Tabela de Categoria 

 

5.1.5.5 Tabela de Grupo FAO 

 

A “Tabela de Grupo FAO” contêm os dados referentes à classificação por 

grupos de alimentos que foram definidos pela FAO, ou seja, agrupa alimentos com as 

mesmas características, como por exemplo, o grupo 0300 é o conjunto de todos os 

alimentos infantis (baby foods), veja na figura 17.  A tabela 8 exibe o grupo FAO de 

alimentos (FAO/INFOODS, 2012a, FAO/INFOODS, 2012b). 

 

Figura 17 – Tabela de Grupo FAO 
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Tabela 8 – Grupo FAO de Alimentos (FAO/INFOODS, 2012a, FAO/INFOODS, 2012b). 

GRUPOS DE ALIMENTOS DEFINIDOS PELA FAO 

Código FAO Descrição do Grupo de Alimentos da FAO 

0100 DAIRY AND EGG PRODUCTS 

0200 SPICES AND HERBS 

0300 BABY FOODS 

0400 FATS AND OILS 

0500 POULTRY PRODUCTS 

0600 SOUPS, SOUCES, AND GRAVIES 

0700 SAUSAGES AND LUNCHEON MEATS 

0800 BREAKFAST CEREALS 

0900 FRUITS AND FRUIT JUICES 

1000 PORK PRODUCTS 

1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS 

1200 NUTS AND SEED PRODUCTS 

1300 BEEF PRODUCTS 

1400 BEVERAGES 

1500 FINFISH AND SHELLFISH PRODUCTS 

1600 LEGUMES AND LEGUME PRODUCTS 

1700 LAMB, VEAL, AND GAME PRODUCTS 

1800 BAKED PRODUCTS 

2000 CEREAL GRAINS AND PASTA 

2100 FAST FOODS 

2500 SNACKS 

3500 AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE FOODS 

3600 RESTAURANT FOODS 

3700 ROOTS AND TUBERS 

9999  
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5.1.5.6 Tabela de Grupo de Alimentos 

 

A “Tabela de Grupos de Alimentos” classifica os alimentos em grupos conforme 

mostrado na figura 18. 

 

Figura 18 - Tabela de Grupo de Alimentos 

 

Os alimentos são classificados por grupos de alimentos que é um subgrupo do 

grupo de alimentos da FAO.  Os grupos de alimentos foram preenchidos para os três 

idiomas (espanhol, português e inglês).  A figura 19 exibe um exemplo da tela de 

atualização e exclusão de grupo de alimentos. 
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Figura 19 – Tela de atualização de Grupos de Alimentos 

 

5.1.5.7 Tabela de Alimentos 

 

A “Tabela de Alimentos” exibe os alimentos classificados pelo grupo FAO de 

alimentos e grupo de alimentos, veja a figura  20. 

 

 

Figura 20 - Tabela de Alimentos 
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A figura 21 exibe um exemplo da tela de atualização e exclusão dos alimentos.  

Os alimentos são classificados no Grupo FAO e Grupo de Alimentos. 

 

 

Figura 21 - Tela para atualizar e excluir um alimento 

 

5.1.5.8 Tabela de Laboratórios 

 

A “Tabela de Laboratórios” armazena os campos referentes aos dados dos 

laboratórios que fazem a análise da amostra, mostrado na figura 22.  Os dados 

armazenados que identificam um laboratório são: nome, endereço, contato, e-mail e 

telefone. 

 

 

Figura 22 – Tabela de Laboratórios 
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A figura 23 exibe uma tela de inclusão, alteração e exclusão de uma 

Instituto/Laboratório.  Nesta tela o usuário preencherá os campos de nome do 

laboratório, endereço, contato, email e telefone. 

 

 

Figura 23 – Tela de dados de laboratórios 

 

 

5.1.5.9 Tabela de Métodos de Ensaios 

 

A figura 24 mostra os dados referentes à “Tabela de Métodos de Ensaios”, os 

campos dessa tabela são: métodos de ensaio e o detector utilizado para a análise da 

amostra. 

 

 

Figura 24 – Tabela de Métodos de Ensaios 
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5.1.5.10 Tabela de Radionuclídeos 

 

A figura 25 mostra a consulta da “Tabela de Radionuclídeos” cadastrados no 

sistema.  Os radionuclídeos são classificados de acordo com a origem em: natural, 

cosmogênicos e fallout. 

 

 

Figura 25 – Tabela de Radionuclídeos 

 

 

A figura 28 mostra a tela de cadastro da “Tabela de Radionuclídeos”.  Para 

cadastrar um radionuclídeo é necessário selecionar a origem, digitar o código e nome 

do radionuclídeo. 
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Figura 26 - Tela de Atualização dos Radionuclìdeos 

A tabela 9 exibe a lista dos radionuclídeos atualmente cadastrados no sistema. 

 

Tabela 9 – Radionuclídeos cadastrados no sistema 

RADIONUCLÍDEOS 

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Cosmogênico Be-7 Berílio-7 

Cosmogênico C-14 Carbono-14 

Cosmogênico H-3 Trício-14 

Fallout Cs-134 Césio-134 

Fallout Cs-137 Césio-137 

Fallout I-131 Iodo-131 

Fallout Pu-239 Plutônio-239 

Fallout Sr-90 Estrôncio-90 

Natural Ac-228 Actinío-228 

Natural Bi-214 Biamuto-214 

Natural K-40 Potássio-40 

Natural Pb-210 Chumbo-210 

Natural Po-210 Polônio-210 

Natural Ra-226 Rádio-226 

Natural Ra-228 Rádio-228 

Natural Rn-222 Radônio-222 

Natural Th-228 Tório-228 

Natural Th-230 Tório-230 

Natural Th-232 Tório-232 

Natural U-234 Urânio-234 

Natural U-238 Urânio-238 
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5.1.5.11 Tabela Unidade de Medidas 

 

A figura 27 exibe a “Tabela de Unidades de Medidas” dos radionuclídeos 

cadastrados.   

 

 

Figura 27 – Tabela de Unidades de Medidas 

 

 

Na figura 28 exibe a tela de cadastramento de unidades de medidas.  Cada 

unidade de medida é definida nos três idiomas (espanhol, inglês e português). 

 

 

Figura 28 – Tela de inclusão, alteração e exclusão de unidades de medidas dos radionuclídeos 
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5.1.6 Opções de Consultas das Tabelas do Sistema 

 

O sistema permite ao usuário visualizar e imprimir dados das tabelas auxiliares 

(países, estados, zona FAO, apresentação, categoria, grupo FAO, grupo de alimentos, 

laboratórios, métodos de ensaio, radionuclídeos, unidades e tipo de alimento) e das 

amostras de alimentos cadastradas, conforme ilustrado na figura 29. 

 

 

Figura 29 - Opções de consultas do sistema SIGLARA 

 

5.1.6.1 Exemplo do Relatório das Amostras de Alimentos Cadastradas 

 

A figura 30 mostra um exemplo da consulta das amostras cadastradas.  Esta 

consulta pode ser impressa no formato PDF ou armazenada para download no 

formato XLS ou pode ser visualizada no formato de mapas. 

 

Figura 30 - Exibição das amostras cadastradas no sistema SIGLARA 
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5.1.6.2 Exibição de Mapas  

 

A visualização das amostras cadastradas, pode ser feita em formato de mapas, 

conforme pode ser visto nas figuras 31 e 32.   Os mapas são gerados utilizando o 

Google Earth que permite visualizar o mundo por meio de um globo virtual e visualizar 

imagens, mapas, terrenos, construções em 3D via satélite. Com o rico conteúdo 

geográfico do Google Earth, podemos ter uma experiência muito mais realista de 

visualização do mundo (<https://support.google.com/earth/>). 

 

 

 

Figura 31 – Exemplo de mapa das amostras cadastradas no sistema SIGLARA 

 

 

Ao clicar sobre ícone, , no mapa, são exibidas algumas informações da 

amostra, tais como: identificação da amostra, país, estado, alimento, grupo FAO, 

radionuclídeos, valores de concentração e unidades de medida. A figura 36 mostra o 

quadro de informações da amostra.   

 

 



62 
 

 

 

Figura 32 - Legenda da Amostra selecionada 

 

 

 

5.1.7 Atualizar Amostras 

 

A opção “Atualizar Amostras” permite incluir, alterar, excluir, consultar e 

imprimir dados de uma amostra.  Para alterar ou excluir uma amostra cadastrada é 

necessário selecionar os dados a serem pesquisados nos campos: grupo FAO, estado 

e cidade, veja na figura 33.  

 

Figura 33 – Filtrar as amostras por: Grupo FAO, Estado e/ou Cidade 
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Os campos para a pesquisa tem o valor “Todos” que significa que o filtro é 

referente a todos dos valores cadastrados existentes nesse(s) campo(s), como o 

exemplo da figura 34. 

 

 

Figura 34 – Exemplo do quadro para consulta de amostras por Grupo FAO, Estado e/ou Cidade 

 

 

 

Depois de filtrar as amostras selecionando os valores dos campos: grupo FAO, 

estado e cidade, o sistema exibirá uma tela com o resultado da consulta.  A figura 35 

mostra um exemplo de uma consulta.  Além de listar todas as amostras cadastradas, a 

tela tem os seguintes botões de opções para executar algumas ações, tais como: 

movimentar a tela, incluir e atualizar amostra, pesquisar amostras, exibir mapas e 

retornar a tela anterior.  

 

 

Figura 35 – Exemplo de exibição das amostras cadastradas  
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5.1.7.1 Definição dos Botões de Atualizar Amostra 

 

 

A figura 36 mostra os botões para movimentar, incluir, atualizar, pesquisar e 

exibir mapas das amostras. 

 

 

 

Figura 36 – Botões do formulário “Atualizar Amostras”  

 

 

 

5.1.7.2 Dados da Amostra 

 

 

Na aba do formulário de “Dados da Amostra” o usuário do sistema 

(“Coordenador do país” ou “Usuário técnico) incluirá os dados nos seguintes campos: 

grupo FAO, grupo de alimentos, alimento, apresentação, categoria, país, estado, 

cidade, zona FAO (somente para peixe), quem fez a coleta da amostra, data da coleta 

da amostra, observação, código da amostra no laboratório, status da amostra (em 

análise, grupo ou pública), data da inclusão, usuário, laboratório que amostrou, 

laboratório que análise e nome científico do alimento, veja a figura 37.  Cabe ressaltar 

que os campos com asterisco  são de preenchimento obrigatório.   

 

 



65 
 

 

Figura 37 - Formulário de Dados da Amostra 

 

 
 

5.1.7.3 Pré-Tratamento 

 

A figura 38 mostra a aba do formulário “Pré-Tratamento” onde o usuário do 

sistema incluirá os dados nos seguintes campos: pré-Tratamento, técnica pré-

Tratamento, data pré-tratamento, código da amostra no laboratório e código da 

missão. 

 

 

Figura 38 – Formulário de Pré-Tratamento da amostra. 

 

5.1.7.4 Análise 

 

Na figura 39 podemos ver a aba do formulário “Análise” onde o usuário do 

sistema incluirá os dados nos seguintes campos: data da análise, técnica de análise, 

peso seco (kg), peso úmido (kg) e peso cinza (kg). 
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Figura 39 – Formulário de Análise da amostra. 

 

 

5.1.7.5 Radionuclídeos 

 

Na figura 40, mostrada a seguir, podemos observar a aba do formulário 

“Radionuclídeos” na qual o usuário do sistema incluirá os dados nos seguintes 

campos: radionuclídeos, valor unidade, incerteza do resultado e data de referência.   

 

 

Figura 40 – Formulário de Radionuclídeos da amostra. 

 

5.1.7.6 Coordenadas 

 

A figura 41 mostra a aba do formulário “Coordenadas” onde o usuário do 

sistema incluirá os dados nos campos de latitude (graus), latitude (minutos), latitude 

(segundos), longitude (graus), longitude (minutos) e longitude (segundos), não 

esquecendo de colocar o sinal negativo à frente dos valores de latitude e longitude 

caso sejam no hemisfério sul. Estes campos são de extrema importância para o 

correto georeferenciamento da amostra. 
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Figura 41 – Formulário Coordenadas da amostra 

 

5.1.7.7 Instituição 

 

A figura 42 mostra a aba do formulário “Instituição” onde o usuário do sistema 

incluirá dados correspondentes ao  nome da instituição, nome do contato, telefone do 

contato e e-mail do contato. 

 

Figura 42 – Formulário Instituição 

 

 

5.1.7.8 Dados de Embarcação 

 

A figura 43 mostra a aba do formulário “Dados da embarcação” onde o usuário 

do sistema incluirá dados sobre o nome do porto, nome do barco, destino do barco.  

 

 

Figura 43 – Formulário Dados da embarcação 
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5.1.7.9 Referências Bibliográficas 

 

A figura 44 mostra a aba do formulário “Referências Bibliográficas” onde o 

usuário do sistema incluirá os dados como o primeiro autor, segundo autor, terceiro 

autor, ano de publicação, título do trabalho, nome da publicação, ano de publicação, 

número do volume, primeira página, editor, DOI.   

 

Após o preenchimento deste formulário, a amostra poderá ser liberada para 

acesso ao público, isto é, se o “coordenador do país” ou “usuário técnico” mudar o 

“status da amostra” para público.   

 

 

Figura 44 – Formulário de Referências Bibliográficas 

 
 
 

5.1.8  Relatórios 

 

O sistema gera três tipos relatórios definido pelos coordenadores dos países. 

Os relatórios são: amostras cadastradas, amostras em análise e total de amostras 

cadastradas por país, conforme ilustrado na figura 45. 

. 

 

Figura 45 - Relatórios do sistema SIGLARA 
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5.1.8.1 Relatórios de Amostras Cadastradas 

 

 

Na opção “Amostras Cadastradas” do menu de “Relatórios”, o usuário 

selecionará o(s) pais(es), estado, cidade, grupo FAO, grupo de alimentos, o alimento, 

o(s) radionuclídeo(s) e o status da amostras (grupo ou público).   A figura 46 mostra a 

tela de consulta de amostras cadastradas.  

 

 

Figura 46 – Filtro do relatório de amostras cadastradas 

 

Após seleção dos campos, o sistema exibe as amostras cadastradas com 

status de grupo e/ou público (exceto em análise).  Para o sistema caso um campo não 

seja preenchido significa que todos os itens deste campo pertencem ao filtro da 

consulta.  Por exemplo, se não selecionar nenhum país, o sistema fará a pesquisa 

para todos os países, veja o filtro na figura 47. 
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Figura 47 – Exemplo do filtro de amostras cadastradas públicas 

 

 

A figura 48 mostra o resultado da consulta. 

 

 

Figura 48 – Exemplo da consulta de amostras cadastradas 

 

5.1.8.2 Relatórios de Amostras em Análise 

 

Na opção “Amostras em Análise” do menu de “Relatórios”, o usuário 

selecionará estado, cidade, grupo FAO, grupo de alimentos, o alimento e o(s) 

radionuclídeo(s), conforme ilustrados na figura 49.  Esta opção exibirá todos as  

amostras cadastradas com status em análise pertencentes ao país do usuário. 
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Figura 49 -  Filtro do relatório de amostras em análise. 

 

 

5.1.8.3 Relatório Total de amostras por país 

 

Na opção “Total de amostras por país” do menu de “Relatórios” exibe o total de 

amostras cadastradas por país, independente do status (análise, grupo e público) da 

amostra, veja o exemplo na figura 50.   

 

 

Figura 50 – Relatório de amostras cadastradas por país 
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5.1.9 Manutenço do sistema 

 

As opções de “Manutenção” são: atualizar usuário dos países, grupo de 

usuário, países, log do sistema e pedido usuário, conforme mostrado na figura 51. 

Quem tem permissão para utilizar estes campos são os administradores do sistema. 

 

 

Figura 51 - Manutenção do sistema SIGLARA 

 

5.1.9.1 Atualizar Usuário dos Países 

 

 O sistema exibirá uma tela com os usuários do sistema nos países da América 

Latina, ver na figura 52.  

 

 

Figura 52 – Formulário Atualizar usuários dos países 
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A figura 53 mostra os campos necessários para “Atualizar os Usuários dos 

Países”. Para o cadastro será necessário incluir dados nos campos de usuário, nome, 

e-mail, senha, grupo e país. 

 

 

Figura 53 – Formulário de cadastro de  usuários dos países 

 

 

5.1.9.2 Formulário de Grupo de Usuários. 

 

Na figura 54 podemos ver o formulário “Grupo de Usuários”.  Este campo serve 

para incluir um novo grupo, ou seja, um novo perfil de acesso para um determinado 

grupo de usuários.  Quem tem acesso a esta função é o administrador do sistema. 

 

 

Figura 54 - Formulário de Grupo de Usuários 
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5.1.9.3 Formulário de Países. 

 

No formulário “Países” o administrador do sistema poderá incluir os países 

cadastrados no sistema, conforme pode ser verificado na figura 55. 

 

 

Figura 55 – Formulário cadastro de países 

 

 

 

5.2 Discussão do Desenvolvimento do Sistema SIGLARA 

 

O sistema SIGLARA, desenvolvido neste trabalho, teve a participação de todos 

os países integrantes no projeto, apenas no conteúdo do sistema. Somente desta 

forma foi possível atender as diferentes necessidades. Este sistema faz a integração 

de dados, com base em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que será útil ao 

usuário de informações de radioatividade nos alimentos.  A utilização de um sistema 

gerenciador de banco de dados para armazenar as informações geradas constitui uma 

poderosa ferramenta para auxiliar o planejamento e gerenciamento das atividades.  O 

sistema contém está ferramenta gerencial poderosa o suficiente para administrar, 

organizar e processar volumes gigantescos de informações e prover fundamentos 

para identificar os problemas que afligem o ser humano devido à contaminação dos 

radionuclídeos nos alimentos ingeridos. 
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6  CONCLUSÕES 

 

O presente estudo foi desenvolvido visando à obtenção de um banco de dados 

georeferenciado por meio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para auxiliar 

incorporação de dados dos valores de radionuclídeos em alimentos típicos na América 

Latina.  A partir dos resultados obtidos no desenvolvimento do projeto, apresentamos 

as seguintes funcionalidades e características do sistema SIGLARA: 

 

a) Criação do Banco de Dados Georeferenciado; 

b) Desenvolvimento do sistema de informações para armazenar os valores de 

radionuclídeos nos alimentos da América Latina. 

c) Padronização e o armazenamento das análises das amostras; 

d) Definição das tabelas de alimentos e radionuclídeos pelos coordenadores 

dos países; 

e) Facilidade na inclusão, alteração e exclusão de dados no sistema; 

f) Geração de consulta e relatórios disponibilizando o acesso às informações 

para os usuários do sistema; 

g) O usuário pode baixar e salvar informações do banco de dados no formato 

PDF ou XLS (planilha eletrônica). 

 

O sistema SIGLARA é um aplicativo criado e desenvolvido para incorporar as 

funcionalidades que permitem o acesso remoto aos dados.  Além do uso de 

tecnologias livres, com código-fonte aberto como o servidor de mapas Google Earth, o 

sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) MYSQL e Web Services 

possibilitando a comunicação do sistema de maneira prática e eficaz, na troca de 

dados e na integração do sistema via internet.   O sistema SIGLARA busca também,  

 (i) fornecer informações atualizadas sobre os radionuclídeos encontrados nos 

alimentos;  

(ii) referenciar geograficamente as amostras e  

(iii) integrar informações para o meio científico e para o público. 

 

O sistema SIGLARA é um SIG e sua interface foi projetada de forma 

intencionalmente simples e amigável para facilitar o acesso a todos os usuários e 

atender os requisitos definidos pelos coordenadores dos países participantes para que 

houvesse uma integração das informações fornecidas pelo sistema.  O uso de 

software livre e público viabilizou o desenvolvimento do sistema.  O banco de dados 

georeferenciado definido para o sistema SIGLARA foi testado na sua aplicabilidade, 
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através da entrada e manipulação dos dados reais analisados, o que permitiu concluir 

que o sistema é capaz de armazenar, recuperar e interagir as informações dos dados 

cadastrais das amostras.  As interfaces gráficas estruturadas para fazer a ligação do 

usuário e do banco de dados mostram-se eficientes, tornando o sistema de fácil 

operacionalidade.  Sua aplicação à gestão ambiental dos valores dos radionuclídeos 

encontrados nos alimentos e com integração aos procedimentos definidos para o 

gerenciamento dos dados das amostras cadastradas, já mostra resultados, 

esperando-se que tais resultados encorajem sua ampla adoção por outros países, 

instituições, meio científico e público em geral e que seja uma ferramenta de auxílio na 

tomada de decisões rápidas e segura.  É importante ressaltar que este sistema terá a 

inclusão de dados continuada pelos países participantes e ainda podendo ser 

inseridos novos países. 

 

Futuramente o sistema pode ser expandido para incluir cálculos de dose a 

partir da ingestão dos alimentos. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A - MODELO DE DADOS DO BANCO DE DADOS SILGARA 
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7.2 ANEXO B -  DICIONÁRIO DE DADOS 

 

O dicionário de dados é uma ferramenta essencialmente textual que define o 

significado de toda a informação que entra, sai e é transformada pelo sistema.  A 

seguir será descrita as especificações das tabelas e seus atributos definidos para o 

banco de dados SILGARA.   

 

TABELAS DO SISTEMA SIGLARA 

TABELAS 

Nome Descrição 

Amostra Amostras cadastradas. 

MediçãoAmostra Valores concentrações dos radionuclídeos da amostra. 

GrupoFAO Grupo FAO de alimentos. 

TipoAlimento Grupo de alimentos. 

Alimento Alimentos analisados. 

Radionuclídeo Radionuclídeos cadastrados. 

Apresentação Apresentação da amostra: acidificado, congelado, 
garrafa, refrigerado, vasilha e não possui 

ZonaFAO Mapeamento das zonas de pesca da FAO.  

Categoria Categorias da amostra: natural ou industrializado 

Laboratório Relação dos laboratórios acreditados para análise da 
amostra. 

UnidadesMedida Unidades de medidas dos radionuclídeos encontrados 
nas amostras analisadas, tais como: Bq/m3, Bq/L, 
Bq/amostra, Bq/kg, Bq/kg seco, Bq/kg úmido e Bq/kg 
cinza. 

MétodoAnálise Método de análise das amostras 

Países Países da América Latina. 

Estados Estados da América Latina. 

GrupoUsuário Perfil de usuário do sistema, tais como: Administrador 
do Sistema, Coordenador do País, Usuário Técnico e 
Usuário Consulta. 

PedidoUsuário Pedido de usuários novos. 

Usuário Usuários do sistema. 

LogSistema É o registro das principais movimentações dos usuários 
no sistema.  Serve para deixar registrado todo o 
histórico de navegação pelo sistema feito pelos 
usuários. 
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DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DAS TABELAS DO BANCO DE DADOS SIGLARA: 

 

Tabela Amostra 

Nome do Campo Descrição do Campo 

amostraID código de identificação da amostra. 

alimento_alimentoID código de identificação de alimento. 

categoria_categoriaID código de identificação da categoria do alimento. 

tipoAlimento_tipoAlimentoID código de identificação do tipo de alimento. 

apresentacao_apresentacaoID código de identificação do tipo de apresentação 

da amostra. 

estadoPais_estadoPaisID código de identificação do estado do país 

grupoFao_grupoFaoID código de identificação do grupo FAO de 

alimentos. 

zonaFao_zonaFaoID código de identificação da zona FAO. 

laboratorio_laboratorioID código de identificação do laboratório 1. 

laboratorio_laboratorioID1 código de identificação do laboratório 2. 

usuario_usuarioID código de identificação de acesso do usuário do 

sistema. 

amostraLatitudeGrau Grau da latitude da coleta da amostra. 

amostraLatitudeMinuto Minuto da latitude da coleta da amostra. 

amostraLatitudeSegundo Segundo da latitude da coleta da amostra. 

amostraLogUsuarioInsert Usuário que acessou o sistema. 

amostraLongitudeGrau Grau da longitude da coleta da amostra. 

amostraLongitudeMin Minuto da longitude da coleta da amostra. 

amostraLongitudeSeg  Segundo da longitude da coleta da amostra. 

amostraMetodoAmostragem Método de amostragem. 

amostraMissãoID Código de identificação da missão. 

amostraNomeOriginal Nome original da amostra. 

amostraPreTratamento Pré-tratamento da amostra. 

amostraTecnicaPreTratamento Técnica de pré-tratamento da amostra. 

amostraDataPreTratamento Data de pré tratamento da amostra. 

amostraTipoUso Tipo de uso da amostra. 

amostraPesoUmido Peso úmido. 

amostraPesoSeco Peso seco 

amostra_tecnicaAnalise Técnica de Análise da amostra. 
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artigoPrimeiroAutor Primeiro autor do artigo. 

artigoSegundoAutor Segundo autor do artigo. 

artigoTerceiroAutor Terceiro autor do artigo. 

artigoTitulo Título do artigo. 

artigoPublicacao Data publicação do artigo. 

artigoNumVol Número do volume do artigo 

artigoPrimeiroPagina Primeira página do artigo 

artigoUltimaPagina Última página do artigo 

artigoEditora Editora que publicou o artigo. 

amostraPesoCinza Peso das cinza 

amostraDestinoBarco  Destino do barco 

amostraNomeBarco Nome do barco 

amostraCodigoCertificado Código do certificado da amostra 

amostraNomePorto Nome do porto 

amostraNomeCientifico Nome científico da amostra  

amostraNomeCidade Nome da cidade  

amostraDataAnalise Data da análise 

amostraDataAmostragem Data do método de amostragem 

amostraSistemaGama Sistema Gama 

amostraContatoInstituicao Contato da instituição 

amostraEmailContatoInstituicao Email do contato da instituição 

amostraNomeInstituicao Nome da instituição 

amostraTelContatoInstituicao Telefone do contato na instituição 

amostraStatus Status da amostra (análise, grupo ou pública). 

 

 

Tabela Radionuclideo 

Nome do Campo Descrição 

RadionuclideoID Código de identificação do 

radionuclídeo 

fonteRadionuclideo_fonteRadionuclideoID Código de identificação da fonte 

do radionuclideo 

Radionuclideo Descrição do radionuclídeo 
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Tabela FonteRadionuclideo 

Nome do Campo Descrição 

fonteRadionuclideo_fonteRadionuclideoID Código de identificação da fonte do 

radionuclideo radionuclídeo 

fonteRadionuclideo Descrição tipo de radionuclídeo 

 

 

Tabela MedicaoAmostra 

Nome do Campo Descrição do Campo 

amostraID Código de identificação da amostra. 

radionuclideos_radionuclideoID Código de identificação do radionuclídeo 

amostraMedidasValor Valor de medição da amostra 

amostraMedidasUnidade Código de identificação do tipo de alimento. 

amostraMedidasUnidade Unidade de medição da amostra 

amostraMedidasIncerteza  Unidade de incerteza  da amostra 

amostraMedidas_unidadeID Código de identificação da unidade de medida  

amostraMedidasDataAnálise Data de análise da medição 

metodoAnalise_metodoAnaliseID Código de identificação do método de análise 

 

 

Tabela Idioma 

Nome do Campo Descrição 

IdiomaID Código de identificação do idioma  

Idioma Descrição do idioma  

 

 

Tabela  UnidadeMedidas 

Nome do Campo Descrição 

medidasUnitID Código de identificação da unidade de medição 

Idioma Codigo de identificação do idioma 

unidade Descrição da unidade medida 

 



83 
 

 

Tabela  MetodoAnalise 

Nome do Campo Descrição 

metodoAnalise_metodoAnaliseID Código de identificação do método de análise 

método Descrição do método de análise 

detector Detector do método de análise 

 

 

Tabela Categoria 

Nome do Campo Descrição 

categoria_categoriaID Código de identificação da categoria 

 

 

Tabela CategoriaDescricao 

Nome do Campo Descrição 

categoria_categoriaID Código de identificação da categoria 

Idioma_IdiomaID Código de identificação do idioma 

categoriaDescricao Descrição da categoria 

 

 

Tabela Classe 

Nome do Campo Descrição 

classeID Código de identificação da classe  

 

 

Tabela ClasseDescricao 

Nome do Campo Descrição 

classe_classID Código de identificação da classe  

Idioma_IdiomaID Código de identificação do idioma 

classe_Descricao Descrição da classe da amostra 
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Tabela  Apresentacao 

Nome do Campo Descrição 

apresentacaoID Código de identificação do tipo da apresentação 

 

 

Tabela  ApresentacaoDescricao 

Nome do Campo Descrição 

Idioma_IdiomaID Código de identificação do idioma 

apresentacaoID Código de identificação do tipo da apresentação 

apresentacaoDescricao Descrição do compartimento 

 

 

Tabela Alimento 

Nome do Campo Descrição 

alimentoID Código de identificação do alimento 

 

 

Tabela  AlimentoDescricao 

Nome do Campo Descrição 

alimentoID Código de identificação do alimento 

Idioma_IdiomaID Código de identificação do idioma 

alimentoDescricao Descrição do alimento 

 

 

Tabela  TipoAlimento 

Nome do Campo Descrição 

tipoAlimento_ tipoAlimentoID Código de identificação do tipo de alimento 
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Tabela  TipoAlimentoDescricao 

Nome do Campo Descrição 

tipoAlimento_ tipoAlimentoID Código de identificação do tipo de alimento 

Idioma_IdiomaID Código de identificação do idioma 

tipoAlimentoDescrição Descrição do tipo de alimento 

 

 

Tabela  Laboratorio 

Nome do Campo Descrição 

laboratorioID Código de identificação do laboratório 

laboratorioNome Nome do laboratório 

laboratorioEndereço Endereço do laboratório 

laboratorioEmail Email do laboratório 

laboratorioFone Telefone do laboratório 

 

 

Tabela Pais 

Nome do Campo Descrição 

paisID Código de identificação do país 

pais Nome do país 

 

 

Tabela EstadoPais 

Nome do Campo Descrição 

pais_paisID Código de identificação do país 

estado Estado do país 
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Tabela  GrupoFAO 

Nome do Campo Descrição 

grupoFAOID Código de identificação do grupo da FAO 

grupoFAO Descrição do grupo da FAO 

 

 

Tabela  ZonaFAO 

Nome do Campo Descrição 

zonaFAOID Código de identificação da zona de Pesca da FAO 

zonaFAO Descrição da zona de Pesca da FAO 

 

 

Tabela LogSistema 

Nome do Campo Descrição 

logID Código de identificação do log do sistema 

login Login do usuário do sistema 

Data-hora Data e hora movimentação do usuário do sistema 

Ip_usuario Ip do computador  do usuário do sistema 

acao Operação realizada pelo usuário do sistema 

 

 

Tabela GrupoUsuário 

Nome do Campo Descrição 

grupoUsuarioID Código de identificação do perfil do usuário 

grupoUsuario Grupos de Usuário do sistema  

(Administrador do sistema, Coordenador do Pais, 

Usuário Técnico e Usuário) 
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Tabela Usuario 

Nome do Campo Descrição 

usuarioID Código de identificação do usuário do sistema 

grupoUsuarioID Código de identificação do perfil do usuário 

Idioma_IdiomaID Código de identificação do idioma 

usuarioNome Nome do usuário do sistema  

usuarioEmail Email do usuário do sistema  

usuarioSenha Senha codificada do usuário do sistema  

 

 

 

Tabela PedidoUsuario 

Nome do Campo Descrição 

pedidoUsuarioID Código de identificação do novo usuário do sistema 

paisID Código de identificação do país 

pedidoUsuarioNome Nome do usuário do sistema  

pedidoUsuarioEmail Email do novo usuário do sistema 

pedidoUsuarioTitulo Título do novo usuário do sistema  

pedidoUsuarioInstituicao Intituição do novo usuário do sistema  

pedidoUsuarioEndereco Endereço do novo usuário do sistema  

pedidoUsuarioEstado Estado do novo usuário do sistema  

pedidoUsuarioCidade Cidade do novo usuário do sistema  

pedidoUsuarioCEP CEP do novo usuário do sistema  

pedidoUsuarioFone Telefone do novo usuário do sistema  

pedidoUsuarioInsert Status do novo usuário do sistema  
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