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RESUMO 

 

Os radionuclídeos são isótopos que emitem radiação, usados de forma segura 
pela medicina, indústria, pesquisa básica, pela metrologia e pelo controle 
ambiental. Nas mais diversas aplicações cada radionuclídeo precisa ser 
caracterizado quanto à sua concentração de atividade (CA) em Bequerel por 
grama (Bq/g) e quanto à incerteza do método de padronização (IP). O 
Laboratório de Radionuclídeos do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
(IRD), pertencente à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), possui 
vários sistemas de padronização, onde determinam-se as concentrações de 
atividades, bem como a incerteza da medição. Alguns radionuclídeos possuem 
meia-vida de centenas a até bilhões de anos, sendo guardados, no Laboratório 
de Radionuclídeos do IRD, em ampolas de vidro para seu posterior uso. Estas 
soluções padrões são identificadas pelo símbolo do elemento radioativo 
seguido de um número. Hoje existem centenas de ampolas com soluções 
radioativas que periodicamente precisam ser inventariadas quanto à sua 
concentração de atividade (CA). O sistema de controle implantado 
anteriormente só permitia o acesso de um ponto do laboratório. O inventário 
era feito de forma individual e depois integrado às atividades individuais para 
ser determinada a atividade total de cada radionuclídeo. O presente trabalho 
visa implementar um banco de dados de padrões integrado a um sistema de 
informações que permita aos usuários obterem acesso de vários pontos do 
laboratório. Assim, será possível realizar o inventário das soluções radioativas 
hoje existentes visando sinalizar a necessidade de aquisição de novas 
soluções. Além disso, será possível indicar, por meio das novas concentrações 
de atividades, após o decaimento, quando as diferentes soluções poderão ser 
descartadas segundo normas legais de radioproteção e gerência de rejeitos da 
CNEN, visando à proteção da população e do meio ambiente. O ajuste das 
deficiências existentes no sistema anteriormente utilizado permitirá melhor 
controle relacionado à utilização de materiais radioativos, minimizando os 
riscos de ocorrência de descarte indevido de radionuclídeos no meio ambiente, 
podendo ser considerada a maior contribuição este trabalho. 

  

Palavras chave: meio ambiente, sistema de informação, radionuclídeos   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Radionuclides are isotopes that emit radiation. They can be safely applied in 
medicine, industry, basic research, for metrology and for environmental control. 
In most applications each radionuclide needs to be characterized regarding 
their activity concentration (AC) in Bequerel per gram (Bq / g) and also their 
measurement uncertainty. The Radionuclide Laboratory in the Institute of 
Radiation Protection and Dosimetry, belonging to the National Nuclear Energy 
Commission (CNEN), has a number of standardization systems, where the 
activity concentrations and the measurement uncertainty are determined. Some 
radionuclides are stored in glass vials for later use; they have billions of years’ 
half-lives. These standard solutions are identified by their symbol radioactive 
element followed by a number. There are hundreds of light bulbs with 
radioactive sources that periodically need their concentration of activity to be 
inventoried. The previously deployed control system only allowed access from a 
unique laboratory point. The inventory was done individually and then was 
integrated to individual activities in order to determine the overall activity of each 
radionuclide. This work aims to implement an integrated standards database to 
an information system that allows users to gain access from various lab points. 
Thus, the inventory of radioactive sources can be performed in order to signal 
the need to acquire new solutions. Also, it can indicate, through new activities 
concentrations, after decay, when different solutions may be discarded in 
accordance with legal standards of radiation protection and management of the 
CNEN waste, in order to protect the population and the environment. The 
adjustment of the existing deficiencies in the system previously used will allow 
better control related to the use of radioactive materials, minimizing the risks of 
improper disposal of radionuclides in the environment and can be considered 
the greatest contribution this work.   

 

Key-words: environment, information system, radionuclides 
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1 INTRODUÇÃO 

A interação do ser humano com o meio ambiente passou por diversas 

transformações nas últimas décadas, a partir da introdução de novas 

tecnologias na sociedade. Essas mudanças produziram um desequilíbrio 

global, causado por desmatamentos, poluições, caça predatória e pesca ilegal, 

aquecimento e alteração na camada de ozônio. Esses impactos indesejados, 

causados pela atividade humana nos recursos naturais, resultaram em 

algumas consequências listadas abaixo: 

 Extinção de espécies de animais e vegetais; 

 Desmatamento provocado por corte ilegal de árvores e desertificação de 

florestas; 

 Efeito estufa e aquecimento global do planeta provocado pela queima de 

combustíveis fósseis; 

 Modificações intencionais feitas em ecossistemas; 

 Acúmulo de rejeito radioativo devido às novas tecnologias químicas; 

 Acidificação do solo e de águas superficiais; 

 Dispersão de substâncias tóxicas no ambiente; 

 Acúmulo de substâncias não-biodegradáveis no ambiente; 

 Diminuição da área de florestas tropicais e da biodiversidade. 

Desde o início da história da humanidade, os resíduos ou materiais 

excedentes dos processos produtivos eram simplesmente descartados. O 

ambiente se encarregava de absorver os resíduos descartados pelo homem, 

sem a geração de danos significativos para a natureza. Contudo, o aumento da 

população mundial fez com que o descarte dos resíduos se tornasse uma 

situação geradora de impactos cada vez mais graves. Atualmente, diversos 

setores da sociedade têm tomado consciência da pressão gerada pelo acúmulo 

de resíduos, situação que pode afetar diretamente a saúde e a qualidade de 

vida da humanidade (GIANNETTI e ALMEIDA 2006). 

Mais especificamente, focando-se na segurança e proteção do ambiente em 

relação às substâncias radioativas, o Comitê Científico das Nações Unidas 

para os Efeitos da Radiação Atômica (UNSCEAR – United Nations Scientific 
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Committee on the Effects of Atomic Radiation), 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), organização autônoma 

estabelecida no seio das Nações Unidas em 1957, tem como objetivo definir e 

difundir os padrões de proteção e segurança para a radiação ionizante e 

garantir o uso pacífico das atividades nucleares. A IAEA coloca uma ênfase 

especial na proteção do público e no meio ambiente. No Brasil o órgão 

encarregado de fiscalizar o uso da radiação e prevenir acidentes radiológicos e 

informar e repassar os dados à IAEA é a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear - CNEN (SILVA , 2007). A Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (ICRP - International Commission on Radiological Protection), por 

sua vez, estabelece recomendações em proteção radiológica que formam a 

base para programas e regulamentações mais detalhadas emitidas por outras 

organizações internacionais e por autoridades regionais e nacionais. As 

publicações da ICRP têm como objetivo ajudar tanto os responsáveis pela 

proteção radiológica quanto os indivíduos, como por exemplo, os radiologistas, 

na tomada de decisões sobre proteção no uso de radiação ionizante. 

O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) 

vinculado ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), é responsável por designação do 

Inmetro, desde 2002, pela guarda e disseminação dos padrões nacionais das 

unidades SI (Sistema Internacional de Unidades) das grandezas fluência, 

equivalente de dose, dose absorvida e concentração de atividade para as 

várias aplicações das radiações ionizantes na indústria, na medicina e em 

outros campos. O LNMRI realiza pesquisa fundamental na área de metrologia 

científica para atender à demanda nacional, em apoio ao desenvolvimento 

tecnológico da área nuclear. É responsável pela guarda e manutenção do 

Padrão Brasileiro de Fluência de Nêutrons e responsável pelo desenvolvimento 

de técnicas metrológicas para a padronização de novos radionuclídeos. O 

laboratório está empenhado em desenvolver esforços no sentido de atender às 

necessidades nacionais de calibração e de padrões, de forma a cobrir todas as 
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aplicações da radiação ionizante e da radioatividade, na indústria, comércio 

exterior, saúde, meio ambiente, segurança interna e defesa, em estreita 

colaboração com os usuários e a comunidade. O LNMRI integra, desde 1976, a 

Rede de Laboratórios de Dosimetria Padrão Secundário da Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA). 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) evoluiu a partir de 1972, 

ano de sua instalação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, de um pequeno 

laboratório de dosimetria para um centro de referência nacional e internacional 

nas áreas de Radioproteção, Dosimetria e Metrologia das Radiações 

Ionizantes.  

As instalações do LNMRI ocupam uma área de 1.713 m² distribuídas em 24 

laboratórios e áreas de apoio preparados para a calibração de fontes e 

substâncias radioativas, emissores alfa, beta, beta-gama e gama, calibração de 

monitores de área, monitores pessoais, dosímetros clínicos, câmaras de 

ionização e outros instrumentos de medição de radiações ionizantes, para 

feixes de radiação beta, X, gama e nêutrons, e realização de programas de 

pesquisa e desenvolvimento. 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um banco de dados 

de padrões integrado a um sistema de informações, a ser utilizado pelo LNMRI, 

que permite realizar com agilidade o inventário das soluções radioativas hoje 

existentes, visando sinalizar a necessidade de aquisição de novas soluções. 

De acordo com a CNEN (2014a), a atividade de uma amostra contendo 

material radioativo se refere ao número de desintegrações que ocorrem por 

unidade de tempo nesta amostra. Dependendo do valor calculado da atividade, 

um determinado elemento pode ser considerado fator de maior ou menor risco. 

Cabe salientar que o valor calculado da atividade varia, havendo um 

decaimento ao longo do tempo. Nesse sentido, o sistema aqui apresentado 

torna viável indicar, por meio das novas concentrações de atividades, após o 

decaimento, quando estas soluções poderão ser descartadas segundo as 

normas pertinentes de radioproteção e gerência de rejeitos da CNEN, conforme 

preconizado nas diretrizes básicas de proteção radiológica (ver CNEN, 2014a) 
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e nas normas relacionadas à gerência de rejeitos radioativos de baixo e médio 

níveis de radiação (ver CNEN, 2014b). Objetiva-se, essencialmente, a proteção 

da população e do meio ambiente.  

Trabalhos como os de Bertelli et al. (2008), Teodori e Sumini (2008 e 2014), 

Hasford et al. (2012) e Matsumoto et al. (2015), mostram a importância da 

criação de ferramentas de software relacionadas a radionuclídeos e respectiva 

proteção radiológica. Nesse sentido, entende-se que a grande contribuição do 

presente trabalho é a possibilidade de um acesso mais eficiente às 

informações das fontes radioativas, a partir do desenvolvimento do sistema 

acima citado, que elimina as diversas carências existentes no sistema 

anteriormente utilizado pelo LNMRI. A ferramenta desenvolvida contribui para a 

liberação segura das fontes, dentro das normas preconizadas pela CNEN, 

garantindo maior segurança e o atendimento às questões relacionadas à 

proteção radiológica, com benefícios diretos à sociedade e ao meio ambiente.  

Dentro desse  contexto, faz-se necessário apresentar os conceitos de 

radioatividade, bem como seus benefícios e malefícios. 

 

1.1 Radioatividade  

A radioatividade é definida como a propriedade que alguns isótopos 

instáveis possuem de emitir energia sob forma de partículas ou radiação 

eletromagnética. Trata-se de um fenômeno pelo qual um núcleo instável emite 

partículas e ondas para atingir a estabilidade. Nem todos os átomos são 

radioativos, mas os que recebem esta definição se caracterizam por emitir 

partículas radioativas (radiação), numa busca constante para se tornarem mais 

estáveis (TAUHATA et al., 2006).  

Um elemento pode emitir radiação, independentemente de seu estado 

físico (sólido, líquido ou gasoso) e de fatores químicos (temperatura e pressão 

em que se encontra), como por exemplo, o Urânio-238. Este isótopo, estando 

em qualquer estado físico ou mesmo ligado a outra espécie é, e sempre será, 

um elemento radiativo natural que emite radiações. A radioatividade está 

relacionada diretamente com o núcleo atômico (FRIEDLANDER, 1981). 

Cabe ressaltar que a radioatividade é um fenômeno natural que surgiu 

desde o início da formação da terra, e está presente no nosso meio ambiente. 
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Essa radiação é proveniente de substâncias denominadas radionuclídeos. Os 

radionuclídeos são encontrados de forma natural (natureza), sendo mais de 

sessenta elementos radioativos que podem ser encontrados na água, no solo e 

no ar e até mesmo nos seres humanos, conforme observado por Tahuata et al. 

(2006). 

Todos os dias são inalados ou ingeridos radionuclídeos presentes no ar 

e nos alimentos. Além disso, a tecnologia humana permitiu a criação de outra 

classe de radionuclídeos, os chamados radionuclídeos artificiais. Essa classe 

de elementos foi introduzida através de “fallout” radioativo, ou seja, formado a 

partir de testes nucleares realizados entre as décadas 50 e 70 (MALINOWSKA 

et al., 2006). 

 

1.1.1 Benefícios e malefícios da radiação 

A radiação está presente no nosso dia a dia em diversas áreas, na 

medicina, no meio ambiente, e na agricultura. Um exemplo relevante é o 

aumento da quantidade de energia elétrica gerada a partir dos reatores 

nucleares. Na medicina ela é muito empregada em esterilização de seringas 

em exames na área de medicina nuclear, em radioterapia empregada para 

tratamento de tumores. Também podem ser citados os radioisótopos, cujo 

elemento mais comum é o iodo 131, também utilizado no diagnóstico de câncer 

na tireoide. Na indústria, na irradiação de quartzo para lapidação. Aplica-se 

também a irradiação de alimentos para conservação dos mesmos, impedindo 

brotamento, enfim, auxiliando na sua conservação. A irradiação também é 

aplicada para eliminação de fungos, especialmente em frutas direcionadas para 

exportação, prolongando com isso a sua qualidade e aparência sem afetar o 

sabor (ver Figuras 1 e 2). 
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Figura 1 - Batatas não irradiadas e irradiadas após 5 meses de 

conservação (Fonte: Radiação saúde, 2009) 

 

 

Figura 2 - Feijão irradiado e não irradiado após cinco anos 

Fonte : UFRGS, 2005 

 

A radiação pode trazer muitos benefícios ao homem se for utilizada de 

forma consciente e obedecendo as regras de radioproteção no Brasil 

fornecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. Contudo, se 

mal utilizada pode trazer malefícios ao ser humano, como alterações em 

estruturas celulares, implicando em riscos de câncer a médio ou longo prazo. 

Isto dependerá da dose, forma e tempo de exposição, sexo, idade e regiões 
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afetadas, especialmente as mais sensíveis do corpo, como o cristalino do olho, 

pele e gônadas (CNEN, 2014a).  

A Tabela 1 apresenta os efeitos determinísticos da exposição a doses de 

radiação para o ser humano em detrimento à norma CNEN 3 01 / 2014. 

 
 
 
 
 
   

 Dose em menos    
de 

Efeito Determinístico  

Órgão ou 
Tecido 

2 dias Tipo de Efeito Tempo de 

 (Gy)  Ocorrência 

Corpo inteiro[1] 1 Morte 1-2 meses 
(medula óssea)    
Pulmão 6 Morte 2-12 meses 
Pele 3 Eritema 1-3 semanas 
Tireóide 5 Hipotiroidismo Primeiro ano 
Cristalino 2 Catarata 6 meses 
  Esterilidade Semanas 
Gônadas 3 Permanente  
Feto 0,1 Teratogenese - 

 [1] Pode ocorrer vômito  em pessoas rádio-sensíveis no primeiro dia após uma exposição de 
corpo 0,5 Gy. 

     
 

 

 

 

Tabela 1: Limiares de efeitos determinísticos para doses elevadas de 

acordo com a norma CNEN 3 01/2014 

Fonte : CNEN, 2014ª 

 

 

 

 

 

1.1.2 Aplicações novas com o uso da radiação 

Entre as novas aplicações relacionadas ao uso da radiação podemos 

citar: 
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 Arqueometria – Na recuperação de obras de arte, arqueologia e métodos de 

análise físico e químicos, resultando em investigações importantes sobre 

objetos artísticos e arqueológicos. 

 Identificação de autenticidade de obras de arte. 

 Restauração de obras de arte, documentos, livros (CALZA et al., 2007). 

 No meio ambiente, nas pesquisas com monitoração de solos e recuperação 

ambiental em que é possível datar superfíceis, o que auxilia a prospecção 

de petróleo. Nessas pesquisas são utilizados traçadores radioativos, que 

são radioisótopos usados em pequenas quantidades, podendo ser 

acompanhados por detectores de radiação utilizados para avaliar a 

presença de petróleo (SILVA ,1974). 

 

 

 

1.1.3 O que são radionuclídeos 

Também chamados de radioisótopos, no campo da medicina são usados 

em exames de imagem e tratamento. Começaram a ser utilizados no mundo no 

início do século XX e no Brasil começaram a ser empregados em 1955. 

Caminha-se para o emprego de aparelhos capazes de utilizar essas 

substâncias no diagnóstico do câncer em fase bastante precoce, possibilitando 

um tratamento mais eficaz e com maiores chances de cura, além de diminuir 

custos e salvar vidas. A cintilografia, denominação genérica dos exames de 

medicina nuclear, faz parte do cotidiano dos médicos. Além disso, o avanço 

tecnológico tem permitido o uso de radionuclídeos que emitem radiações que 

ficam menos tempo no organismo, causando-lhe menores danos potenciais. 

Muitos já foram beneficiados com seu uso e outros ainda serão, já que 

métodos cada vez mais seguros e precisos têm sido desenvolvidos para isso.  
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 No início do século XX, quando ainda havia falta de mais estudos sobre 

as propriedades físico-químicas da radiação, uma série de terapias com 

elementos radioativos (especialmente urânio, rádio e radônio) foram propostas 

e até mesmo comercializadas. Na pesquisa, normalmente usam-se pequenas 

doses de radiação, na busca de novas formas de diagnosticar e tratar doenças. 

Um dos usos mais comuns, para diagnóstico, são os raios-X; são utilizados em 

mais de metade dos procedimentos de diagnósticos de ferimentos físicos. 

Também se destacam a tomografia computadorizada e o uso de radionuclídeos 

para formação de imagens na medicina nuclear. Quando usada para 

tratamento, o principal destaque é o uso da radioterapia para combate ao 

câncer; neste caso, os radionuclídeos mais usados são: 131I, 32P, 89Sr e 153Sm; 

sendo que o 60Co é usado externamente, como um potente emissor Gama 

(TINOCO e FONSECA, 2001). 

1.2 Radionuclídeos e impactos ao meio ambiente 
 
 
 
 

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). A 

medida de radioatividade no ambiente é de fundamental importância para 

monitorar e controlar os níveis de radiação a que o homem está exposto direta 

ou indiretamente. É preciso mostrar que, independente de trabalhar ou estar 

próximo às usinas nucleares, as pessoas estão em contato diariamente com 

uma quantidade de radiação proveniente do próprio ambiente e dos alimentos 

que são ingeridos, contrariando a concepção da maioria delas. Nas mais 

diversas aplicações os radionuclídeos precisam ser caracterizados quanto a 

sua concentração de atividade Bq/g (Bequerel por grama) e também pela 

incerteza da medição. 

Alguns acidentes foram relatados em passado recente, gerando 

impactos diretos nas populações envolvidas, assim como perdas econômicas, 

o que comprova a importância do atendimento às respectivas medidas de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A2nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(elemento_qu%C3%ADmico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B4nio
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segurança e prevenção preconizadas pelos órgãos de gerenciamento e 

controle competentes. 

 

1.2.1 Escala INES  

 

A escala Internacional de Acidentes Nucleares (INES – International 

Nuclear Event Scale) foi introduzida pela AIEA (Agência Internacional de 

Energia Atômica) no ano de 1990 por peritos internacionais e convocados em 

conjunto pela IAEA e a Agência de Energia Nuclear da Organização para a 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD / NEA). Inicialmente, a 

escala foi aplicada para classificar o evento em usinas nucleares, em seguida 

ampliada e adaptada para permitir que ela fosse aplicada a todas as 

instalações associadas à indústria nuclear civil. Mais recentemente, foi 

ampliada e discutida para atender à crescente necessidade de comunicação do 

significado de todos os eventos associados com a utilização, armazenamento e 

transporte de materiais e fontes de radioativas. 

O objetivo dessa escala é manter o público assim como as autoridades 

nucleares corretamente informados sobre a ocorrência e as consequências dos 

eventos relatados em caso de acidentes nucleares. A escala INES também é 

utilizada para a classificação de eventos que resultam em exposição real dos 

trabalhadores e do público. A INES utiliza uma classificação numérica para 

explicar o significado de eventos associados com fontes de radiação ionizante. 

São membros da Agência Internacional de Energia Atômica 159 países, 

fazendo parte a maioria dos países integrantes da ONU (IAEA, 2015). A escala 

varia 7 níveis, sendo de 1-3 considerado incidente, e de 4-7 considerado 

acidente, devendo ser comunicado ao público de maneira rápida (IAEA, 1990).  

Esta escala, apresentada na Figura 3, mostra o nível de gravidade do 

acidente.  

                                                       

http://www.infoescola.com/geografia/agencia-internacional-de-energia-atomica/
http://www.infoescola.com/geografia/agencia-internacional-de-energia-atomica/
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Figura 3 - Escala INES 

Fonte: IAEA, 1990 

 

 

1.2.2 O acidente nuclear de Chernobyl 

 

O acidente nuclear de Chernobyl ocorreu na madrugada de 26 de abril 

de 1986 quando os técnicos executaram um teste com o reator 4, causando o 

maior acidente nuclear de todos os tempos. De acordo com a Escala 

Internacional de Acidentes Nucleares, o acidente foi de nível 7, que é o maior 

em nível de acidente. A intenção era testar o funcionamento do reator 

utilizando baixos níveis de energia, interrompendo a circulação hidráulica, 

formando um processo de superaquecimento. Formou-se então uma imensa 

bola de fogo, causando a explosão do reator, rico em Césio-137. Foi liberada 

uma gigantesca pluma de material radioativo que tomou toda a cidade de 

Pripyat, na Ucrânia. A radioatividade atingiu uma área aproximada de 

200.000km2; devido a isso, uma nuvem de radioatividade atingiu não só a 
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Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, como também a Europa Oriental, Escandinávia 

e Reino Unido. O material radioativo liberado era quatrocentas vezes maior que 

o das bombas jogadas no bombardeio às cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ao 

terem ciência do acidente, autoridades soviéticas organizaram prontamente 

uma operação de limpeza composta por 600 mil trabalhadores (apelidados de 

liquidadores). Além disso, foram enviados helicópteros para o foco das 

explosões com cargas de areia e chumbo para conterem a força das chamas. 

Foi necessário que cerca de 45.000 pessoas fossem retiradas imediatamente 

do território em um período recorde de 3 horas, quando todos tiveram que 

deixar suas casas e respectivos objetos contaminados.  

As Nações Unidas apontam, em relatório publicado em 2002, para 4 mil 

casos de câncer de tireoide em pessoas que eram crianças e adolescentes na 

época do acidente, número que deve dobrar nas próximas décadas. A doença, 

contudo, é tratável, com chance de sobrevivência de 99 por cento (SOUSA, 

2011). 

 

 

1.2.3 Impactos Econômicos com o acidente nuclear de Chernobyl  

Os impactos econômicos causados pelo acidente e os trabalhos para 

superar suas consequências totalizaram 180 bilhões de dólares, sem 

considerar a perda de vidas humanas e os prejuízos à saúde causados pela 

contaminação nuclear. Em 2011 foi destinado 700 milhões de euros a 

programas de proteção social às pessoas afetadas por este acidente (VEJA, 

2011). 
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1.2.4 O acidente nuclear de Fukushima 

O acidente nuclear de Fukushima, no Japão, ocorreu no dia 11 de março 

de 2011 devido a um derretimento de três dos seis reatores da usina ao 

lançamento de materiais radioativos da Central Nuclear, tornando-se o maior 

desastre desde o acidente de Chernobyl e o segundo a atingir o nível 7 na 

Escala Internacional de Acidentes Nucleares. Quando ocorreu o terremoto, 11 

usinas passaram por um processo de desligamento. Os reatores precisaram 

ser resfriados, uma vez que a fissão nuclear permanece ocorrendo mesmo 

após a interrupção na geração da energia. Uma hora após o terremoto, a usina 

foi atingida por um tsunami. O sistema de resfriamento foi afetado e os 

operadores passaram a adotar outras medidas, como a injeção de água do mar 

nos reatores. Contudo, três explosões se sucederam, a última delas três dias 

depois de ocorrido o acidente. Os níveis de radiação no entorno da usina 

ultrapassaram em oito vezes o limite de segurança, forçando a retirada da 

população em um raio de 20 km ao redor da usina. Cabe ressaltar que ocorreu 

apenas uma morte inicialmente, não por radiação e sim por ataque cardíaco de 

um operador da usina. Por outro lado, cerca de 300 mil pessoas foram 

evacuadas do local, calculando-se que 15884 pessoas morreram como 

consequência direta do terremoto e do tsunami (AMPUDIA, 2011).  

1.2.5 Impactos econômicos causados pelo acidente nuclear no Japão 

O Japão sofreu diversas consequências econômicas como, por exemplo, 

a diminuição na produção de energia. Após a paralisação das atividades nas 

usinas nucleares, as concessionárias japonesas gastaram US$ 11 bilhões em 

2011 na compra de combustíveis fósseis para suprir o abastecimento no país - 

valor 65% superior ao gasto no ano anterior. As tarifas ao consumidor, por sua 

vez, aumentaram em média 20 por cento (STURM, 2012). 

1.2.6 O acidente radioativo de Goiânia 

O grande fator causador do acidente foi a mudança do Instituto de 

Radioterapia da cidade de Goiânia para novas instalações, deixando em suas 
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instalações antigas uma cápsula blindada que continha uma fonte de césio 

137, usada em teleterapia, sem notificar a autoridade de licenciamento, no 

caso à CNEN. Cabe salientar que toda empresa ou hospital que usa material 

radioativo, ao encerrar suas atividades em um local, deve solicitar o 

descomissionamento à CNEN, informando o destino a ser dado a esse material 

(CARDOSO et al.,2014).  

As antigas instalações que estavam desativadas foram invadidas por 

dois catadores de lixo que, no intuito de obter ganho com alguma sucata, 

recolheram o equipamento, abriram a cápsula blindada e causaram o maior 

acidente radiológico fora de instalações nucleares (ver Figura 4). 

 

Figura 4 - Cápsula de Césio 
Fonte: EDUCAÇÃO PÚBLICA, 2013 

 

O acidente foi classificado como nível 5 na Escala Internacional de 

Acidentes Nucleares.  

 

1.2.7 Detalhes do acidente de Goiânia  

 

Mais de 112.000 pessoas foram monitoradas, sendo detectadas 249 

com contaminação interna e externa e pelo menos outras 4 que morreram logo 

no primeiro mês devido ao grau de contaminação (IAEA,1988).   

A luminescência do césio, chamado de “pó brilhante”, atraiu a atenção 

de moradores da região que o passaram de mão em mão, usaram na 
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alimentação e até no rosto, inclusive crianças. O material que servia de 

blindagem foi vendido a um ferro velho. O material radioativo foi-se espalhando 

pela vizinhança e várias pessoas foram contaminadas. A CNEN foi convocada 

a intervir e monitorar as pessoas num estádio Olímpico onde foi iniciado um 

processo de descontaminação, que posteriormente foi feito em ruas, casas, 

utensílios, com a remoção da camada superficial do solo e das ruas 

contaminadas pelo material radioativo. Foram gerados 3500 m3
 de resíduo 

radioativo, a partir da demolição de sete casas, construções e camadas de 

solos removidos de terrenos próximos às ruas contaminadas. Todo o rejeito 

está armazenado em Abadia de Goiás, situada a 23 km do centro de Goiânia.  

Foram construídas seis plataformas, cada uma com 60 ×18 m2, sobre as 

quais foram colocados os rejeitos armazenados em 4.223 tambores de 200 

litros cada, 1.347caixas metálicas de 1,7 m3 cada, 10 contêineres marítimos de 

32 m3 cada e seis embalagens especiais construídas com concreto armado 

com espessura de 20 cm de espessura (OKUNO, 2013).  

 

1.2.8 Impactos econômicos na época do acidente no Estado de Goiás 

A ocorrência trouxe reflexos desastrosos para a economia de Goiás. Os 

maiores efeitos foram nas agências de viagens, onde foram cancelados os 

pacotes turísticos para Caldas Novas em Goiânia; quanto mais a imprensa 

divulgava fatos relacionados ao acidente, maior a redução no movimento de 

hóspedes nos hotéis. As pessoas do interior do estado deixavam de ir a 

Goiânia para realizar as compras. As vendas caíram 50 por cento nas áreas 

próximas ao acidente. 

 

Com medo da contaminação, houve cancelamento de voos para Goiânia 

e de shows. Ocorreu também o cancelamento de pedido de mercadorias de 

outros lugares do Brasil, principalmente do meio agropecuário, a partir da 

divulgação, pela imprensa, da notícia de que as pastagens estavam 

contaminadas. Até mesmo os goianos passaram a ter medo dos conterrâneos. 

As crianças que moravam próximas aos locais de contaminação ficaram 
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impedidas de ir à escola, pois sofriam agressões. A arrecadação do Estado foi 

terrivelmente abalada e reduziu-se em cerca de 30 por cento nos quatro 

primeiros meses posteriores ao acidente, de acordo com autoridades da área 

econômica. Até mesmo a imprensa de outros locais do Brasil informava a 

população para tomar cuidado com o arroz proveniente de Goiás, que poderia 

estar contaminado (BRITES et al., 2012).  

 

1.3 Bancos de dados de fontes radioativas 

Para garantir o uso seguro da radiação ionizante foi desenvolvido um 

banco de fontes radioativas integrado a um sistema de informações 

computacionais, a ser utilizado pelo LNMRI, para realização do inventário das 

soluções radioativas hoje existentes, e indicação, por meio das novas 

concentrações de atividades, após o decaimento, da possibilidade ou não de 

descarte dessas soluções. 

Dentro dessa perspectiva, a revisão bibliográfica apresentada nesta 

seção tem como objetivo apresentar diferentes bancos de dados que 

monitoram valores de radionuclídeos no solo, oceanos, plantas, alimentos, 

animais e no ser humano. Esses sistemas e suas aplicações demonstram a 

importância da elaboração de pesquisas como a desenvolvida na presente 

dissertação. 

 

AMAP 

O Programa de Avaliação e Monitoramento do Ártico – AMAP fornece 

arquivos de monitoramento do clima, do meio ambiente e também informações 

de fontes, níveis de radionuclídeos de ambientes atmosféricos, contendo 

informações sobre os radionuclídeos no ar naquela região. É um fórum de alto 

nível para as discussões políticas sobre questões comuns aos Governos dos 

Estados do Ártico e seus habitantes. Ele é o único fórum circumpolar para 

discussões políticas sobre as questões do Ártico. O acesso aos dados é 
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gratuito. O acesso ao site é feito pelo endereço http://www.amap-no (HANSEN, 

REIERSEN e SIMON, 2003; FRIEDLANDER et al., 2005). 

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 – IAEA. 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 

IAEA e cada conjunto de dados inclui os limites anuais de descarga e de 

detecção. Informações sobre as instalações industriais, como suas 

coordenadas geográficas, corpos de água em que a radioatividade é lançada, 

número, nomes e tipos de instalações, são disponibilizadas pelo banco de 

dados. Um dos efeitos importantes de DIRATA é servir aos estados membros 

como um meio técnico para elaboração de relatórios e revisão, no âmbito da 

convenção conjunta sobre a segurança da gestão do combustível irradiado e a 

segurança da gestão dos resíduos radioativos. As informações contidas no 

DIRATA estão disponíveis para download no site http://dirata.iaea.org (IAEA, 

2014).        

 

ERICA – Europa 

A ferramenta ERICA é um sistema de software que foi financiado pela 

Comunidade Europeia de Energia Atômica (EURATOM). Envolvendo 15 

organizações de sete países europeus, o sistema faz a avaliação do risco 

radiológico para os meios terrestres, aquáticos e biota marinha. A ferramenta 

orienta o usuário através do processo de avaliação, registro de informações e 

decisões, permitindo os cálculos necessários a serem realizados para estimar 

riscos para os animais e plantas selecionadas. As avaliações são baseadas em 

limites de concentração e em meios ambientais. O sistema calcula as taxas de 

dose, mas permite ao usuário examinar e editar a maioria dos parâmetros 

utilizados no cálculo, incluindo coeficientes de distribuição, percentagem de 

peso seco de solo ou sedimentos, coeficientes de conversão de dose, fatores 

de ponderação de radiação e fatores ocupacionais. O sistema tem ferramentas 

http://dirata.iaea.org/
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de risco, metodologias de caracterização de riscos, estudos de caso e 

orientação para a tomada de decisões. Os resultados da ferramenta podem ser 

contextualizados, usando dados incorporados em relacionamentos entre efeitos 

de dose (utilizando o banco de dados Frederica da França) e taxas de dose de 

radiação de fundo. A ferramenta está disponível para acesso no link 

http://erica-tool.com (ZINGER, COPPLESTONE e HOWARD, 2008).  

 

FASSET- Europa 

Este projeto foi financiado no âmbito do programa Euratom Framework 

Programme, incluindo os seguintes elementos fundamentais: caracterização de 

fonte; descrição dos sete principais ecossistemas europeus; seleção de um 

número de microrganismos de referência com base nos ecossistemas e análise 

prévia da exposição; análise de transferência ambiental; considerações de 

dosimetria; análise e efeitos. Como parte integrante destas etapas, é 

apresentada uma orientação geral sobre interpretação, e possibilidades de 

extrapolar os dados existentes para áreas onde os dados estão ausentes ou 

escassos. O projeto utiliza informação existente, complementada pelo 

desenvolvimento de modelos, através da realização de simulações de Monte 

Carlo para derivar coeficientes de conversão de dose, e pela construção de 

uma base de dados de efeitos. Mais informações estão disponíveis no website 

https://wiki.ceh.ac.uk/display/remain/FASSET (FRIEDLANDER et al., 2005). 

FMD 

Fukushima Monitoring Database é um banco de dados com as 

informações sobre o Japão, relacionadas ao acidente nuclear de Fukushima. 

Na sequência do acidente na central nuclear de Fukushima, que começou em 

11 de março de 2011, as autoridades japonesas começaram a recolher 

informações sobre os materiais radioativos liberados a partir da estação de 

energia para a atmosfera. Com o banco de dados Fukushima Monitoring 

Database (FMD) podem ser feitas as seguintes pesquisas: 
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• Busca por tipos de amostras; 

• Pesquisa por pontos de monitoramento; 

• Busca por radionuclídeos; 

• Pesquisas e comparações de medições de radionuclídeos entre pontos de 

monitoramento. 

O banco de dados está disponível no website https://iec.iaea.org.fmd (IAEA, 

2013). 

 

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. Ele contém 1.509 referências que cobrem a literatura 

entre os anos de 1945 e 2004, além de 25 mil entradas de dados. Está 

disponível  para  uso, por  si  próprio  ou  em  conjunto  com a ferramenta 

ERICA (mencionada anteriormente),  para  a  realização  de  avaliações  de 

risco  quanto ao  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  perspectivas:  

mutação,  morbidade, capacidade  reprodutiva,  mortalidade,  estimulação,  

adaptação  e  ecologia. A próxima etapa do projeto será produzir uma versão 

online do banco de dados (para evitar problemas com futuras atualizações de 

versão) visando facilitar a integração com a ferramenta de avaliação ERICA. A 

etapa seguinte prevê a inserção de novas referências do projeto ERICA  e a 

melhora da capacidade de pesquisa. O  banco de  dados  FREDERICA está  

disponível  no  website: http://www.frederica-online.org/ (COPPLESTONE,  

HINGSTON e REAL, 2008). 

GEORAD 

É um banco de dados de radioatividade no meio ambiente acoplado a 

um sistema de informação geográfica. Foi desenvolvido no Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria – IRD com o objetivo primordial de fornecer 

informações sobre os níveis de radioatividade no Brasil. O GEORAD permite 



34 
 

aos pesquisadores preservar, de forma segura e permanente, o acervo de 

dados produzidos no Brasil na área de radioatividade no meio ambiente. Os 

dados que compõem o GEORAD são provenientes da literatura científica ou 

foram fornecidos pelos pesquisadores de instituições de pesquisas e/ou 

universidades e podem ser utilizados para se obter as informações mais 

importantes sobre radionuclídeos. Encontra-se disponível no site 

http://georad.ird.gov.br. 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). 

 

HAM - Japão 

O  HAM  é  um  banco  de  dados  desenvolvido  pelo  Departamento  de 

Pesquisa Geoquímico da Agência Metereológica Japonesa.  É um  banco  de  

dados  com  o  histórico  dos  radionuclídeos  artificiais  no oceano  pacífico  e  

em  seus  mares  marginais.  Possui  dados  das  concentrações  dos 

radionuclídeos 137Cs, 90Sr e 239/40Pu no período de  1957 a 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 são obtidos a partir do oceano pacífico e do mar do 

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

sul do pacífico. A base de dados HAM permitirá usar estes radionuclídeos 

como traçadores químicos importantes para estudos oceanográficos,  bem 

como para a avaliação do  meio  ambiente  afetado  pelos  radionuclídeos  

antropogênicos  nas  cinco décadas anteriormente mencionadas. O banco   de 

dados HAM está disponível gratuitamente, mediante solicitação por e-mail 

(AOYAMA e HIROSE 2004; IAEA, 2005; FRIEDLANDER et al., 2005). 
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RODOS – Hungria 

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

dados de monitoramento dos radionuclídeos (137 Cs e 90 Sr) 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 Rede de Monitoramento Radiológico do Ministério da 

Agricultura da Hungria.O sistema está disponível para acesso no website 

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

 

Banco de Dados de Radionuclídeos Naturais no Solo - China 

Esse banco de dados foi desenvolvido pelo  Institute of Radiation Medicine,  

na Fudan University,  China,  com a finalidade de utilizar os dados  para 

estimar a exposição  do público  à  radiação  externa.   O  banco  de  dados  

armazena  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. Na 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 

(NASCIMENTO, 2014).  

 

Com base na bibliografia estudada relacionada aos vários bancos de dados 

que tratam as informações  de radioatividade  no  meio  ambiente,  observa-se  

que a maioria dos  sistemas  analisados  emitem  relatórios  semestrais  ou  

anuais  com  os resultados dos dados coletados via website. A maioria dos 

sistemas analisados não  possui interface simples e amigável relacionada ao 

acesso aos dados. Dentro dessa perspectiva, objetiva-se desenvolver um 

sistema de informação e banco de dados, no presente trabalho, que atenda às 
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questões de facilidade de uso, flexibilidade e suporte/apoio amplo à tomada de 

decisão. 

 

1.4  Proteção radiológica, trabalho proposto e metodologia empregada 
 

A radioproteção ou proteção radiológica é definida por norma (CNEN, 

2014a) como o “conjunto de medidas que visam a proteger o ser humano e 

seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela 

radiação ionizante”. Em relação às fontes sob sua responsabilidade, os titulares 

devem estabelecer, implementar e manter medidas para: 

a) assegurar a aplicação da otimização da proteção radiológica para indivíduos 

do público cuja exposição seja atribuível a tais fontes, considerando as 

restrições de dose para o grupo crítico relevante, estabelecidas pela CNEN; 

b) garantir a segurança dessas fontes, tomando todas as medidas necessárias 

para prevenir falhas e erros que possam resultar em exposição acidental do 

público, ou para minimizar as suas consequências.  

O caso de Goiânia, apresentado anteriormente, ilustra o elevado nível de 

risco envolvendo o descarte de fontes radioativas de alta atividade sem o 

controle adequado. Evidencia-se o fato de que esses elementos devem ser 

utilizados de forma segura pela medicina, pela metrologia e pelo controle 

ambiental. Nesse contexto, conforme citado anteriormente, nas mais diversas 

aplicações os radionuclídeos precisam ser caracterizados quanto à sua 

concentração de atividade Bq/g (Bequerel por grama) e também quanto à 

incerteza da medição. 

O LNMRI/IRD, ligado à CNEN, possui vários sistemas de padronização, 

que determinam as concentrações de atividade, bem como a incerteza do 

método de padronização. Cabe salientar que alguns radionuclídeos possuem 

meia-vida de centenas a até bilhões de anos e precisam ser guardados em 

ampolas de vidro para seu posterior uso. Estas soluções padrões são 

identificadas pelo símbolo do elemento radioativo seguido de um número. 

Atualmente o LNMRI possui centenas de ampolas com soluções radioativas 

que periodicamente precisam ser inventariadas quanto à concentração de 

atividade. O sistema de controle e inventário de radionuclídeos anteriormente 
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utilizado no LNMRI só permitia acesso aos usuários a partir de um ponto do 

laboratório. Além disso, os recursos existentes no software não permitiam 

inventariar de forma simultânea todo o estoque; uma parte do inventário era 

feita em uma planilha Excel com posterior integração a um banco de dados 

Access. 

 

Dentro desse contexto, o presente trabalho apresenta o 

desenvolvimento de um banco de dados de padrões integrado a um sistema de 

informações (denominado FONTESRAD) que permite aos usuários o acesso 

de vários pontos do laboratório. Assim, é possível realizar com agilidade o 

inventário das soluções radioativas hoje existentes, visando sinalizar a 

necessidade de aquisição de novas soluções. Além disso, torna-se viável 

indicar, por meio das novas concentrações de atividades, após o decaimento, 

quando estas soluções poderão ser descartadas segundo normas seguras e o 

arcabouço legal. 

 

1.4.1 Metodologia 
 

A maioria dos sistemas de informação computadorizados é concebida, 

projetada e implantada utilizando-se alguma forma de processo de 

desenvolvimento sistemático. Neste processo, os usuários finais e especialistas 

em informação projetam sistemas de informação com base em uma análise 

dos requisitos de informação de uma organização. Uma parte importante deste 

processo é conhecida como análise e projeto de sistemas.  

A análise de sistemas é um estudo em profundidade sobre necessidades 

de informação do usuário final que produz requisitos funcionais e não 

funcionais utilizados como base para o projeto de um novo sistema de 

informação. A análise de sistemas tradicionalmente envolve um estudo 

detalhado sobre: 

 As necessidades de informação da organização e dos usuários finais; 

 As atividades, recursos e produtos de quaisquer sistemas de informação 

existentes; 
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 As capacidades dos sistemas de informação exigidas para satisfazer as 

necessidades de informação de usuários finais. 

Para a realização das atividades relacionadas à fase de análise de 

sistemas, foram realizadas diversas entrevistas com os técnicos do LNMRI. O 

conhecimento do sistema anteriormente utilizado e suas deficiências foi 

fundamental para o desenho do sistema proposto. Dentro dessa perspectiva, 

nesta dissertação é reservado um capítulo (Capítulo 2) especificamente para a 

descrição da situação existente no LNMRI, considerando o sistema 

anteriormente utilizado, suas deficiências e riscos provenientes de sua 

utilização. 

Cabe ressaltar que a análise de sistemas descreve o que um sistema deve 

fazer para atender as necessidades de informação dos usuários. O projeto de 

sistemas, por sua vez, especifica como o sistema realizará este objetivo. O 

projeto de sistemas consiste em atividades de projeto que produzem 

especificações de sistemas que satisfazem os requisitos funcionais 

desenvolvidos na etapa de análise de sistemas. Essas especificações são 

utilizadas como base para: 

 

 Desenvolvimento de software; 

 Aquisição de hardware; 

 Teste de sistemas; 

 Outras atividades da etapa de implementação. 

O conceito de projeto de sistemas se concentra em três produtos 

principais ou resultados potenciais que devem resultar da etapa de projeto. O 

projeto de sistemas consiste em três atividades:  

 Projeto da Interface com o Usuário; 

 Projeto de Dados;  

 Projeto do Processo. 

 

Em relação ao projeto do processo, no presente trabalho optou-se pela 

utilização dos diagramas de casos de uso para a apresentação dos processos 

atendidos pelo novo sistema, bem como os atores envolvidos com a gestão 

dos respectivos processos. Em relação ao projeto de dados, um Modelo de 
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Entidades-Relacionamentos (MER) foi desenvolvido com vistas a representar 

as diferentes entidades representativas dos dados e seus respectivos 

relacionamentos. Na presente dissertação, é reservado o Capítulo 3, para 

apresentação detalhada desses dois artefatos. O Capítulo 4, por sua vez, 

apresenta os diferentes formulários desenvolvidos para o sistema 

FONTESRAD, que ilustram o resultado do projeto da interface do usuário, 

complementando a apresentação dos subprodutos referentes à etapa de 

projeto de sistemas. 

Cabe ainda ressaltar que o sistema FONTESRAD foi desenvolvido a 

partir da consideração de todas as etapas acima mencionadas, utilizando-se as 

melhores práticas da Engenharia de Software (Pressman, 2011 e Sommerville, 

2007). Iniciando-se na modelagem dos dados, passando pelo 

projeto/arquitetura do software, codificação, realização de testes, validação e 

implantação do sistema, a ideia foi garantir o desenvolvimento de processos 

eficientes, a geração de interfaces amigáveis para os usuários do sistema, e a 

criação de artefatos de software reutilizáveis e de fácil manutenção. 

Salienta-se também a preocupação em atender às recomendações na 

norma ISO/IEC 17025 (ver ABNT, 2005) em especial as questões relacionadas 

ao armazenamento de dados e segurança, entre elas, a definição de 

procedimentos para proteção e geração de cópias de segurança dos registros 

armazenados eletronicamente e prevenção do acesso não autorizado a esses 

registros; e o estabelecimento de procedimentos para a proteção dos dados, 

considerando sua integridade e confidencialidade da entrada ou coleta, 

armazenamento, transmissão e processamento dos dados. 

A eliminação das diferentes deficiências existentes no sistema 

anteriormente utilizado, por intermédio dos aspectos acima mencionados, 

contribui para a garantia da liberação segura das fontes radioativas, dentro das 

normas e legislação vigente, implicando em benefícios para o meio ambiente e 

a sociedade. 
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1.5 Estrutura da dissertação 
 

Seguindo a metodologia apresentada na seção anterior, a presente 

dissertação encontra-se estruturada em mais 3 capítulos, seguidos de sua 

conclusão. No Capítulo 2 é apresentado um estudo da situação atual do 

laboratório de radionuclídeos, a partir da análise do sistema existente. Em 

seguida, no Capítulo 3, é feita uma apresentação de um sistema redesenhado, 

por intermédio da descrição de um modelo de dados, assim como da 

apresentação dos atores e casos de uso relacionados ao novo sistema de 

informação proposto. Em seguida, no Capítulo 4, são apresentadas as 

funcionalidades do sistema desenvolvido, com a descrição dos formulários de 

cadastro e relatórios disponíveis na aplicação. Finalmente, são apresentadas 

as conclusões acerca do trabalho desenvolvido.  
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2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Objetiva-se, no presente trabalho, padronizar e agilizar as atividades 

administrativas do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes, por intermédio da disponibilização de recursos computacionais que 

permitam a modelagem dos valores das Atividades Corrigidas das fontes 

radioativas. Além disso, esses recursos computacionais também devem 

possibilitar a realização de um inventário de fontes utilizadas em diversos 

setores industriais. 

O sistema proposto deve ser capaz de calcular a atividade corrigida de 

fontes radioativas. A atividade de uma amostra contendo material radioativo é o 

número de desintegrações que ocorrem por unidade de tempo nesta amostra. 

Dependendo do valor calculado da atividade, um determinado elemento pode 

ser considerado fator de maior ou menor risco. Cabe salientar que o valor 

calculado da atividade varia, havendo um decaimento ao longo do tempo. O 

principal objetivo do sistema desenvolvido é auxiliar no cálculo dos valores 

corrigidos das atividades das diferentes amostras de fontes radioativas 

manipuladas no LNMRI. Mais detalhes referentes ao cálculo das atividades 

corrigidas serão apresentados na seção 2.2. 

Dentro desse contexto, torna-se fundamental o estudo e análise da 

situação atual do LNMRI, no que tange ao sistema atualmente utilizado, seus 

recursos e limitações, de modo que uma ferramenta computacional possa ser 

proposta visando solucionar os problemas identificados. 
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2.1 Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) 

 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), pertencente à CNEN, 

recebeu em 1989 a delegação do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), para atuar como laboratório 

designado na área de metrologia das radiações ionizantes. Dentre suas 

principais atribuições, cabe ao IRD, por meio de seu Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI): 

 a) implantar e manter métodos e padrões relacionados à metrologia das 

radiações ionizantes;  

b) participar de comparações-chaves organizadas pelo Bureau Internacional de 

Pesos e Medidas (BIPM);  

c) participar das comparações promovidas pelas organizações regionais de 

metrologia; 

 d) promover e organizar a coerência das medições realizadas no Brasil no 

campo das radiações ionizantes.  

Para se ter uma evidência segura que as soluções contendo fontes de 

radioativas podem ser descartadas no meio ambiente, realiza-se uma medição 

das mesmas, com um detector apropriado. Assim, somente quando se constata 

que as soluções possuem uma concentração de atividade inferiores aos limites 

definidos pela Norma 8.01- CNEN (CNEN, 2014b), que varia de acordo com 

cada radionuclídeo, com base no respectivo anexo da norma, estas são 

descartadas em lixo comum. O cálculo teórico da atividade corrigida é também 

realizado como primeira indicação que as soluções podem ser descartadas. 

 

O laboratório atualmente trabalha com cerca de 67 radionuclídeos. Cada 

radionuclídeo possui várias ampolas que são identificadas por intermédio de 

um código sequencial. Por exemplo, o código 241Am 241-01-1974 representa a 
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primeira (01) solução de 241Am que chegou no IRD, sendo recebida no ano de 

1974. Inicialmente, estas informações eram guardadas em fichas de papel e 

era feita uma listagem das fontes. Posteriormente, esses dados foram 

transferidos para um banco de dados em Access. Além do código sequencial 

acima citado, de fontes radioativas, o banco de dados guarda a informação da 

massa da ampola. O código sequencial, além da ordenação e identificação, 

localiza também quando ocorre diluição da solução mãe e da solução filho. Isto 

é, para cada solução pode ser escolhida para ser diluída toda a sua massa ou 

parte da massa.  

 

2.2 Sistema utilizado 

 

O sistema anteriormente utilizado era composto por 13 tabelas, 

armazenadas no sistema gerenciador de banco de dados Access. Ao ser 

aberto o banco de dados, o usuário deveria, inicialmente, selecionar o 

radionuclídeo (241Am,133Ba, 57Co ,60Co, etc.). Após ser digitada a senha de 

acesso, era apresentado um histórico de identificação com informações do 

fornecedor e da fonte (o fabricante, as incertezas relacionadas à fonte, a 

atividade, a data de calibração, entre outras). Caso o usuário optasse pela 

informação atualizada da atividade, deveria ser inserida a data atual, de modo 

que o programa calcularia o decaimento a partir das fórmulas: 

A(t)= Ao e
–ƛΔt          (1)  

sendo ƛ = (ln 2 / T1/2 )        (2)    

onde 

A(t) = Atividade corrigida do radionuclídeo no tempo t 

Ao = Atividade do radionuclídeo no tempo inicial to  

ƛ = Constante de decaimento 

T1/2  = meia vida do isótopo 

Δt = Data atual – data de calibração (em to) 
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O cálculo teórico da atividade corrigida é realizado como primeira 

indicação que as soluções podem ser descartadas. Conforme mencionado 

anteriormente, além desse cálculo, é realizada uma medição das fontes com 

um detector próprio e, em se constatando que as soluções possuem uma 

concentração de atividade inferior aos limites aceitáveis, estas poderão ser 

descartadas em lixo comum. 

Cabe salientar que esse sistema tornou-se muito lento para os técnicos 

que operavam o módulo de cálculo da atividade corrigida. Quando a diluição é 

feita para atender um usuário, esta solução precisa ser mantida no estoque e 

uma nova ficha no sequencial do radionuclídeo é acessada, com a 

complementação dos cálculos sendo feita em planilha Excel. Além disso, o 

sequencial armazenava números limitados até o valor de 100. Contudo, o ideal 

seria poder armazenar números da casa de 1 milhão, devido à grande 

quantidade de fontes atendidas.  

 

2.3 Riscos do sistema anteriormente utilizado 

 

O sistema de banco de dados de fontes radioativas utilizado, conforme era 

administrado, continha alguns riscos. O risco primordial relacionava-se com a 

segurança da informação; qualquer usuário podia acessar a informação, o 

sistema não possuía uma rotina de atualização constante e não era executado 

o backup com frequência. Ressalta-se que o sistema não continha níveis de 

acesso; assim, bastava uma única senha para todos acessarem os diversos 

recursos do sistema. Diferentes fatores inviabilizavam o seu uso, tais como:  

 Problemas na confidencialidade - a informação não estava totalmente 

protegida, podendo ser acessada indevidamente por qualquer usuário 

não habilitado.  

 Falta de integridade -  a informação encontrava-se ameaçada, pois 

podia ser alterada por pessoas sem autorização. O sistema não tinha 

um ambiente de fácil recuperação dos dados, caso ocorresse uma falha. 
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 Indisponibilidade – não havia completa garantia de que as pessoas 

autorizadas obteriam acesso à informação sempre que fosse 

necessário.  

 Falta de Integração - o sistema não estava integrado em rede, gerando 

redundância e duplicidade de trabalho. Além disso, os dados não 

podiam ser exportados para arquivos em outro formato, como por 

exemplo PDF. 

 Interface pobre - o sistema utilizado não possuía padronização na 

interface dos seus formulários de cadastros, não apresentando um 

ambiente amigável de interação para o usuário. 

 Problemas no modelo de dados – o sistema não estava normalizado, de 

acordo com as regras de bancos de dados relacionais, o que causava 

redundâncias e problemas de inconsistência nos dados (DATE, 2004).       

Todos os fatores já elencados geravam riscos diretamente relacionados 

ao meio ambiente, como a possibilidade de erros nos cálculos das atividades 

corrigidas; desvio ou mesmo liberação indevida de material radioativo no meio 

ambiente. Em suma, poderia haver graves impactos causados pela ineficiência 

na proteção radiológica de pessoas em relação à exposição à radiação 

ionizante, consequência das limitações existentes no sistema anteriormente 

utilizado pelo LNMRI. 

  



46 
 

3 O SISTEMA PROPOSTO 
 

 

 

 

O sistema de controle de fontes – FONTESRAD foi planejado em 

conjunto com os técnicos do LNMRI, com o objetivo de ser uma ferramenta que 

possibilitasse atuação com maior nível de rigor no controle do descarte das 

fontes radioativas no meio ambiente. 

 

Buscou-se, a partir do desenvolvimento do FONTESRAD, solucionar 

diversos problemas existentes no sistema anteriormente em uso e propiciar os 

seguintes recursos e funcionalidades: 

 

 

I. Eliminação de problemas de segurança, com a inserção de mecanismos 

de controle de acesso e validação de usuário; 

II. Utilização de um banco de dados desenvolvido a partir de um trabalho 

amplo de modelagem de dados, garantindo maior integridade dos dados 

armazenados;    

III. Criação do sistema em ambiente de rede, permitindo maior integração e 

facilidade de uso por diversos usuários concorrentemente; 

IV. Disponibilização de mecanismos para geração de backup e restauração 

do banco de dados; 

V. Facilidade de uso e padronização das telas; 

VI. Disponibilização de várias consultas (pesquisas) parametrizadas por 

período e por palavras específicas; 

VII. Redefinição das tabelas de Grandezas, Isótopos, Fichas Fonte, 

Unidades, Clientes, Contatos, Origens, Geometrias e Elementos 

Químicos; 

VIII. Possibilidade de geração de malas diretas; 
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IX. Facilidades e agilidade para realização de cálculos, com a possibilidade 

dos dados serem exportados para arquivos em formato PDF e XLS 

(planilha). 

 

Optou-se pela utilização de um software livre, com código fonte aberto e 

que permita o acesso remoto aos dados, utilizando o Sistema gerenciador de 

banco de dados MysqlTM (TAVARES, 2015). O software foi desenvolvido com a 

ferramenta ScriptcaseTM. Detalhes da ferramenta podem ser encontrados em 

seu site oficial no Brasil (www.scriptcase.com.br). 

De acordo com a metodologia adotada foi desenvolvido um modelo de 

entidades e relacionamentos (MER) com vistas a representar as diferentes 

entidades representativas dos dados e seus respectivos relacionamentos. 

Quanto ao projeto do processo, optou-se pela utilização dos diagramas de 

casos de uso para a apresentação dos processos atendidos pelo novo sistema, 

bem como os atores que interagem com os mesmos. Dentro dessa 

perspectiva, na próxima seção são apresentadas informações acerca da 

estrutura do banco de dados utilizado, com detalhamento do modelo de dados 

construído. Em seguida, são apresentados os atores e os casos de uso, sendo 

detalhadas as formas de interação entre os atores e as funcionalidades do 

sistema proposto. 

 

 

3.1 Estrutura do banco de dados desenvolvido 

 

 

Por definição um banco de dados é uma coleção  de  dados 

persistentes, usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa 

(Date, 2004). Em outras palavras, um banco de dados é um local onde são 

armazenados dados necessários à manutenção das atividades de determinada 

organização, sendo este repositório a fonte de dados para as aplicações atuais 

e as que vierem a existir.  

 

Segundo SILBERSCHATZ (2006), um sistema de banco de dados é : 
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 Projetado para gerir grandes volumes de informações. Uma coleção 

lógica coerente de dados com um significado próprio, não sendo uma 

disposição desordenada dos dados; 

 Projetado com dados para um propósito específico; 

 Uma representação do aspecto do mundo real; 

 Uma ferramenta que provê garantia de maior segurança das 

informações armazenadas;  

 Desenvolvido para impedir tentativas de acessos não autorizados. 

 

 

Ao serem armazenados dados em um computador pode-se fazê-lo  de  

duas  maneiras: utilizando  bancos  de  dados,  ou  então,  arquivos  de  dados  

permanentes.  A abordagem de banco de dados é considerada a melhor forma, 

porque apresenta as seguintes vantagens:  

 

 Controle centralizado de dados: os dados  ficam armazenados em  um  

servidor centralizado, onde somente os usuários autorizados possuem 

acesso ao sistema. Na abordagem de  processamento  de arquivos os 

dados estão dispersos, pois cada aplicação mantém arquivos de dados 

próprios.  

 Eliminação de redundâncias: isso é possível, já que a mesma informação 

fica armazenada no mesmo (e único) local, evitando duplicidade e 

redundância de dados.  

 Independência de dados: no sistema de arquivos, a definição da estrutura 

de armazenamento e do  método  de  acesso  aos  dados  está  inclusa  no  

código  das aplicações, o que não acontece quando se utiliza um sistema 

gerenciador de banco de dados.  
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3.1.1 Modelagem dos dados 

 

Durante o desenvolvimento de uma aplicação específica, o processo de 

modelagem de dados produz uma visão abstrata da realidade, facilita o acesso 

e a reutilização dos dados, bem como a expansão do banco de dados e a sua 

integração com outros utilizados em aplicações distintas, que descrevem a 

mesma realidade (CÂMARA et al., 1996). 

 

COUGO (1997) afirma que a modelagem de dados tem sido, 

basicamente, aplicada como meio para obtenção de estruturas de banco de 

dados. A modelagem de dados não é apenas uma ferramenta utilizada para 

projetar bancos de dados, mas também tem outros objetivos, como citado a 

seguir (COUGO, 1997):   

 

 Representar um ambiente observado; 

 

 Servir de instrumento para comunicação; 

 

 Favorecer o processo de verificação e validação; 

 

 Capturar aspectos de relacionamentos entre os objetos observados; 

 

 Servir como referencial para a geração de estruturas de dados; 

 

 Estabelecer conceitos únicos a partir de visões diversas. 

 

Na modelagem, é importante identificar todos os objetos do mundo real 

que interfiram no sistema a ser desenvolvido e, com essas informações, 

garantir o seu funcionamento adequado à realidade do domínio do problema 

analisado (RIBEIRO, 2003).  
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3.1.2 O Modelo de entidades e relacionamentos 

 

O Modelo de entidades e relacionamentos (MER) é uma ferramenta que 

foi introduzida em 1976 por Peter Chen. Dado a simplicidade da diagramação e 

dos conceitos envolvidos, o modelo obteve uma grande aceitação e passou a 

ser um referencial  quase que definitivo para a modelagem dos dados. Uma de 

suas principais vantagens,  talvez o motivo maior para sua popularidade,  é que 

o modelo é baseado em uma técnica de diagramação. Isto permite registrar e  

comunicar  de  forma  simplificada os principais  aspectos  do projeto de banco 

de dados (DATE, 2004).   

 

Segundo PRESSMAN (2011), o MER é uma representação da realidade 

por meio de entidades, relacionamentos e atributos. Podemos dizer também 

que este seria um modelo abstrato cuja finalidade é descrever, de maneira 

conceitual, os dados a serem utilizados em um sistema de informações ou que 

pertencem a um domínio. A principal ferramenta do modelo é sua 

representação gráfica, o diagrama de entidades e relacionamentos (DER). 

Normalmente o modelo e o diagrama são conhecidos por suas siglas: MER e 

DER. 

 

3.1.2.1 Entidade  

 

 

Uma entidade é uma ‘coisa’ ou um ‘objeto’ no mundo real que pode ser 

identificada de forma unívoca em relação a todos os outros objetos 

(SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAN, 2006).  

Por exemplo, um elemento químico é uma entidade; idem pode ser dito para 

um isótopo. As entidades são definidas como entidades regulares ou fortes e 

entidades fracas.  

 

Para DATE (2004) uma entidade fraca é “uma entidade cuja  existência 

depende de alguma outra entidade, no sentido de que ela não pode existir se 



51 
 

essa outra entidade também não existir”. Os contatos de um cliente são 

exemplos clássicos de  entidades  fracas,  pois  somente existirão se, e 

somente se, existir o cliente. Já uma entidade regular ou forte, pode ser 

definida como uma entidade não fraca. Por exemplo, um cliente é uma 

entidade forte. Uma entidade é representada no MER por um retângulo. 

 

 

 

3.1.2.2 Atributos 

 

Atributos são os dados que se desejam guardar sobre cada entidade e 

que servem para descrever cada instância da mesma. Por exemplo, a entidade 

Isotopo, poderia conter alguns atributos, como: num_massa (número da 

massa do isótopo), simbolo, tempo_meia_vida (tempo de meia vida do 

isótopo), entre outros. A Tabela 2 apresenta atributos relacionados à entidade 

Isotopo e suas descrições. 

 

 

 

 

Tabela 2 – Atributos da entidade Isotopo 

 

 

 

Nome do atributo Descrição do atributo 

codigo_isotopo_id Código Identificador do isótopo 

num_massa Número de massa do isótopo    

simbolo Símbolo do isótopo   

tempo_meia_vida Tempo de meia vida do isótopo 

incerteza_meia_vida Incerteza da meia vida do isótopo     

potencia_meia_vida Potência da meia vida do isótopo        
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unidade-meia_vida Unidade de meia vida do isótopo      

elem_quim_codigo_elem_id Código Identificador do elemento 

quimico 

 

 

3.1.2.3 Relacionamentos entre entidades  

 

Um relacionamento é uma associação  entre  uma  ou  várias  entidades 

(SILBERSCHATZ , KORTH e SUDARSHAN, 2006). Por exemplo, em relação 

às entidades envolvidas no assunto tratado no presente trabalho, poderia se 

afirmar que um elemento químico possui um relacionamento com vários 

isótopos. O modelo de James Martin (1994) é muito utilizado como notação 

para criação de DERs. Esse modelo é muito conhecido como um modelo 

baseado na notação “pé de galinha”, devido à representação gráfica dos 

relacionamentos, que lembram um pé de galinha. 

Conforme apresentado na Figura 5, podemos representar relacionamentos 

entre entidades através de diferentes cardinalidades: 

1:1 – relação que indica uma relação 1 para 1, ou seja, cada elemento de uma 

entidade se relaciona com um único elemento da outra entidade; 

1:N – relação que indica uma relação 1 para N, ou um para muitos, ou seja, 

cada elemento de uma entidade se relaciona com muitos elementos da outra 

entidade; 

M:N – relação que indica uma relação M para N, ou muitos para muitos, ou 

seja, muitos elementos de uma entidade se relacionam com muitos elementos 

da outra entidade. 
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Figura 5 - Notação de Martin para relacionamentos  
(notação “pé de galinha”)  

 

Em relação ao objeto de estudo do presente trabalho, poderíamos, por 

exemplo, representar a relação entre elemento químico e isótopo como uma 

relação 1:N (um para muitos). Isso significa que cada elemento químico 

relaciona-se a vários isótopos enquanto cada isótopo se relaciona a um único 

elemento químico.  A Figura 6 apresenta o DER, na notação de Martin, que 

representa esse relacionamento. 

Relacionamento 1:1 
(cada elemento da Entidade A se relaciona 

com1 elemento da Entidade B) 

Relacionamento 1:N 
(cada elemento da Entidade A se relaciona com 

muitos elementos da Entidade B) 

Relacionamento M:N 
(muitos elementos da Entidade A se relacionam 

com muitos elementos da Entidade B) 
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Figura 6 - DER na notação Martin (Isótopo x Elemento Químico) 

 

3.1.3 Diagrama entidade relacionamento desenvolvido para o novo 

sistema  

 

Para o desenvolvimento do sistema de controle de fontes foi utilizado um 

modelo de dados que representasse os processos validados pelo usuário. 

Conforme mencionado na seção que abordou a metodologia de trabalho 

utilizada, esse modelo foi construído a partir de diversas reuniões e discussões 

com os técnicos responsáveis pelo controle das fontes no LNMRI. 

A Figura 7 apresenta o DER, com as entidades e respectivos 

relacionamentos,  elaborado para representar o modelo de dados relacionado 

ao sistema de controle de fontes – FONTESRAD. 
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Figura 7 - Diagrama Entidade e Relacionamento com as entidades e 

respectivos relacionamentos Sistema FONTESRAD 

 
Salienta-se que o diagrama é autoexplicativo, bastando-se conhecer a 

notação (no caso, notação de Martin para DER), para identifcação das relações 

entre as diferentes entidades pertencentes ao modelo. Por exemplo, pode-se 

notar que há uma relação um para muitos entre cliente e contato, ou seja, cada 

cliente possui muitos contatos, sendo que cada contato se relaciona a um único 

cliente. Descrições semelhantes poderiam ser desenvolvidas, com relação às 

outras entidades, bastando para isso, interpretar as relações entre as mesmas, 

a partir de sua representação gráfica no DER.  

Cabe ressaltar que o modelo foi desenvolvido, baseando-se na 

percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de objetos básicos 

chamados de entidades e nos relacionamentos entre esses objetos. O principal 
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objetivo do modelo é facilitar o entendimento dos dados e de suas relações em 

um sistema. 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 de campos chave nas tabelas. 

 

O modelo desenvolvido no presente trabalho consistiu em  uma visão 

abrangente da realidade, mostrando os fatores envolvidos no estudo do 

domínio do problema e todos os relacionamentos existentes entre as entidades 

pertencentes a esse domínio. A modelagem do banco de dados foi feita 

durante a fase de levantamento de dados de modo que pudessem ser 

verificados os requisitos do usuário, representando-os por intermédio de um 

diagrama de fácil compreensão. Conforme mencionado anteriormente, a 

modelagem de dados é de extrema importância para o projeto de um banco de 

dados. 

 

 

 

 3.2 Diagrama de caso de uso   

 

 

Segundo Larman (2008) casos de uso são artefatos amplamente 

utilizados para descobrir e registrar requisitos. Influenciam muitos aspectos do 

projeto e servem de entrada para vários artefatos subsequentes nos estudos 

de caso. 

Numa abordagem mais objetiva, o diagrama de casos de uso, bem como 

as descrições particulares dos casos de uso, servem para ilustrar de forma 

menos técnica o funcionamento e relação entre as diversas funções do sistema 

e os atores que se relacionam com ele. 

 

O diagrama de caso de uso corresponde a uma visão externa de alto 

nível do sistema. Esse diagrama representa graficamente os atores, casos de 

uso e relacionamentos entre esses elementos. O diagrama de casos de uso 
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ilustra as funcionalidades do sistema. Nesse sentido, sua finalidade é 

apresentar uma espécie de “diagrama de contexto” que apresenta os 

elementos externos que acessam um sistema e as maneiras segundo as quais 

eles  o utilizam. 

Em um diagrama de caso de uso, a notação utilizada para ilustrar um 

ator é a figura 8, de um boneco. 

 

 

Figura 8 - Ator 

 

Cada caso de uso, por sua vez, é representado por uma elipse.O nome 

do caso de uso é posicionado abaixo ou dentro da elipse de acordo com a 

figura 9. 

 

Figura 9 - Caso de uso cadastrar cliente 

 

 

Cadastrar 
Cliente 



58 
 

No exemplo acima, é apresentado um ator interagindo com o caso de 

uso denominado Cadastrar Cliente. Isso indica que esse ator utilizará todos os 

recursos e funcionalidades previstos para o caso de uso Cadastrar Cliente.  

 

3.2.1 Diagramas e descrição dos casos de uso para o novo sistema 

proposto 

 

A seguir são apresentados os diagramas de casos de uso referentes aos 

módulos do sistema de controle de fontes – FONTESRAD. Cabe salientar que 

o ator que interagirá com os diferentes casos de uso é indicado como Técnico. 

Esse ator representa todos os técnicos que trabalham no LNMRI, responsáveis 

pelo sistema de controle de fontes.  

O sistema FONTESRAD possui quatro módulos, sendo apresentados 

diagramas de casos de uso para cada um desses módulos, a saber: Módulo de 

cadastros (Figura 10), Módulo de consultas (Figura 11), Módulo de geração de 

mala direta (Figura 12) e Módulo de relatórios (Figura 13). 
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Figura 10 - Módulo cadastrar 

 

Figura 11 - Módulo consultar 
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Figura 12 - Módulo Gerar mala direta 
 

 
Figura 13 - Módulo de Relatórios 

 

A Tabela 3 contém a descrição das funcionalidades de todos os casos 

de uso, referentes aos diferentes módulos do sistema, e apresentados 

previamente nos diagramas das figuras 10 a 13.  
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Tabela 3 Descrição dos casos de uso do sistema FONTESRAD 
 

Caso de Uso  Descrição  

Cadastrar cliente  Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela 

cliente.  

Cadastrar contato  Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela 

contato.  

Cadastrar elemento químico Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela 

elemento químico. 

Cadastrar origem Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela 

origem. 

Cadastrar unidade Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela 

unidade.  

Cadastrar isótopo Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela de 

isótopo.  

Cadastrar grandeza Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela de 

grandeza.  

Cadastrar sistema Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela 

sistema.  

Cadastrar geometria Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela 

geometria.  

Cadastrar ficha fonte Inclusão, alteração e exclusão dos dados da tabela ficha 

fonte. 

Consultar cliente  Consulta dos dados da tabela cliente. 

Consultar contato  Consulta dos dados da tabela contato. 

Consultar elemento químico Consulta dos dados da tabela elemento químico. 

Consultar origem Consulta dos dados da tabela origem. 

Consultar unidade  Consulta dos dados da tabela unidade. 

Consultar isótopo  Consulta dos dados da tabela isótopo.  

Consultar grandeza  Consulta dos dados da tabela grandeza.  

Consultar sistema  Consulta dos dados da tabela sistema.  

Consultar geometria  Consulta dos dados da tabela geometria.  

Consultar ficha fonte Cálculo da atividade corrigida da ficha fonte.  
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Gerar etiqueta Gerar etiquetas para mala direta com os dados da tabela 

contato.  

Relatório de contatos Geração de relatórios de contatos. 

Relatório semanal das 

atividades corrigidas 

Geração de relatórios semanais das atividades corrigidas. 

 

Finalmente, a partir de outra perspectiva, pode-se visualizar, na figura 

14, todos os recursos disponibilizados pelos diferentes módulos do Sistema de 

controle de fontes. 

 

 
Figura 14 - Estrutura do sistema de controle de fontes – FONTESRAD 
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4 AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA FONTESRAD 

Esse capítulo objetiva apresentar os diferentes recursos e 

funcionalidades disponibilizados no sistema desenvolvido. Aplicando conceitos 

de Sommerville (2007), o projeto cuidadoso de interface com o usuário é uma 

parte essencial de todo o processo de projeto de software. Nesse sentido, 

buscou-se aplicar o princípio da consistência de interface com o usuário, o que 

significa que os formulários, menus e comandos do sistema foram 

desenvolvidos com o mesmo formato, com acionamento similar em relação aos 

diferentes comandos. Essa abordagem visou facilitar a interação do usuário, 

bem como a sua aprendizagem em relação à utilização do sistema. 

4.1 Como acessar o sistema 

O sistema está hospedado no site 

http://desenvolvimento\fontesrad.gov.br. Após entrar no endereço, será 

apresentado o formulário de Login do Sistema, conforme ilustrado na Figura 

15: 

 
 
 

Figura 15 - Tela de login no sistema 
 

O primeiro procedimento é acesso ao sistema com uma senha. 

Após ser digitada a matrícula CNEN e a senha da rede do servidor do IRD, 

que é uma senha alfanumérica criptografada, se o usuário for autorizado pelo 

sistema, poderá acessar a próxima etapa. Caso contrário, o acesso será 

negado e aparecerá a mensagem “usuário não permitido”. 

http://desenvolvimento/fontesrad.gov.br


64 
 

Posteriormente surgirá a tela com as opções de menu do sistema. 

 

4.1.1 Menu de opções do sistema 

 

  Após ser confirmada a senha de acesso e autorizada, a segunda tela do 

sistema será iniciada.  

 

 
Figura 16- Tela entrada de dados do sistema 

. 

 
 
Esse formulário contém as seguintes funções do sistema como mostra a Figura 

17: Cadastrar – Consultar- Gerar Etiqueta- Relatórios- Sair 

 

Após a escolha da função desejada será mostrada a próxima tela. 
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Figura 17 - Opções de cadastramento 

 

Descrita como “cadastrar” nos casos de uso, esta será a etapa para 

cadastramento dos dados do Sistema.  Uma vez que são cadastrados os ficam 

salvos no banco de dados.  

Caso seja escolhida a opção, cadastrar cliente serão cadastrados os dados 

do usuário, Razão Social CGC/CPF, entre outros (ver Figura 18). 

 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

Novo – incluir novo cliente. 

Atualizar – atualizar os dados dos clientes. 

Excluir – Os dados do cliente serão excluídos. 

Contato – Seguirá para a tela contato, onde será incluído o respectivo dado   

na tabela contato. 
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Figura 18 - Cadastramento do cliente 

 

Em relação à função “cadastrar elemento” serão cadastrados os dados do 

Elemento, como nome e número atômico, conforme é apresentado na Figura 

19. 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

Novo – incluir novo elemento. 

Atualizar – atualizar os dados dos elementos onde serão atualizados. 

Excluir – os dados do elemento serão excluídos. 

 

 



67 
 

 
Figura 19 - Atualização de elem_quim 

 
 

 

 

 

Em relação à função “cadastrar grandeza” serão cadastrados os dados de 

Grandeza, como nos mostra a figura 20. 

 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

Novo – incluir grandeza  

Atualizar – atualizar os dados de grandeza. 

Excluir – excluir grandeza  
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Figura 20 - Atualização de grandezas 

 
 
Em relação à função “cadastrar geometria” serão cadastrados os dados de 

Grandeza, como nos mostra a figura 21. 

 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

Novo – incluir geometria 

Atualizar – atualizar os dados de geometria 

Excluir – excluir geometria 
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Figura 21 - Atualização de geometria 

 
 
Para a função “cadastrar unidade” serão cadastrados os dados de Unidade,  

como nome e Múltiplo, conforme nos mostra a Figura 22. 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

Novo – incluir unidade 

Atualizar – atualizar os dados de unidade  

Excluir – exclusão da unidade 
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Figura 22 - Atualização de unidades  

 

A função “cadastrar origem” é usada para cadastrar os dados de origem, 

como mostra a Figura 23. 

 

 

Figura 23 - Atualização de origens  

 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

Novo – incluir Origem 

Atualizar – atualizar os dados de Origem 

Excluir – excluir Origem 

Para a função “cadastrar sistema” serão cadastrados os dados de sistema 

conforme é apresentado na Figura 24. 
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Figura 24 - Atualização de sistema. 

 

 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

 

Novo – incluir os dados de Sistema 

Atualizar – atualizar os dados de Sistema 

Excluir – excluir os dados de Sistema 

 

 

 

 

 

 

É na função “cadastrar isótopo” onde se cadastram os dados dos isótopos, 

como mostra a Figura 25. 

 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

 

Novo – incluir os dados de Isótopo 

Atualizar – atualizar os dados de Isótopo 

Excluir – excluir os dados de Isótopo 

Ficha fonte – onde será aberta uma ficha de determinada fonte referente  

aquele isótopo com os dados da fonte, por exemplo, a data da calibração  
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Figura 25 - Atualização de isótopo   
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A função “Ficha Fonte” é onde serão cadastrados os dados da fonte (ficha 

fonte) como nos mostra a Figura 26. 

 

Os botões disponibilizados na tela permitem as seguintes opções: 

 

 

Novo – incluir os dados de ficha Fonte 

Atualizar – atualizar os dados de ficha Fonte 

Excluir – excluir os dados de ficha Fonte 
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Figura 26 - Atualização de ficha fonte 

Descrita como “consultar” nos casos de uso, esta será a etapa para consulta 

dos dados do Sistema, conforme apresentado na a Figura 27. 
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Figura 27 - Consultar tabelas 

 

Ao clicar na opção desejada serão apresentados todos os dados relativos à 

tabela escolhida, como mostra a Figura 28, que lista as informações dos 

clientes. 
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Figura  28 - consulta cliente 
 

A opção “consulta elemento químico” mostrará todos os dados relativos à 

tabela escolhida, como ilustrado na Figura 29. 

 

 

Figura 29 - consulta elemento químico 

 

Escolhendo-se a opção “consulta grandeza” serão apresentados os dados 

referentes às grandezas cadastradas (ver Figura 30). 
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Figura 30 - consulta grandeza  

 

Selecionando-se a opção “consulta geometria” serão listados os dados 

respectivos, conforme a Figura 31 ilustra. 

 

 

 

Figura 31 - consulta geometria 
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As unidades cadastradas são apresentadas ao ser selecionada a opção 

“consulta unidade” (Figura 32). 

  

 

Figura 32 - Consulta unidade 

A consulta a isótopos é feita por intermédio da escolha da opção “consulta 

isótopo”, como mostra a Figura 33. 
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Figura 33 - Consulta isótopo 

 

As Figuras 34, 35, 36 e 37 apresentam as consultas relacionadas às fichas 

fontes,  a tabela sistemas , a origens das fontes e aos contatos dos clientes 

cadastrados. 
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 Figura 34 - Consulta ficha fonte 

 
 

 
Figura 35 - Consulta sistema 
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Figura 36 - Consulta origens 
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Figura 37 - Consulta contatos 

 
 

Com o objetivo de possibilitar a geração de etiquetas com os dados do contato, 

é possível selecionar a opção “Gerar etiqueta”, no menu principal. Após a 

escolha desta opção, serão apresentados os dados para geração da etiqueta 

referente ao Contato (Figura 38). 
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Figura 38 - Gerar Etiqueta 
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Para geração dos relatórios são apresentadas duas opções: Relatórios de 

Contatos e Relatório Semanal de Atividade Corrigida (Ver Figura 39). 
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Figura 39 - Relatórios 

 
 

O Relatórios de Contatos mostrará todos os contatos impressos, conforme 

ilustrado na Figura 40. 
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Figura 40 - Relatório de Contatos 

 

Finalmente, a Figura 41 apresenta um exemplo do relatório semanal contendo 

as informações das atividades corrigidas das fontes. 

 

Figura 41 - Relatório Semanal de Atividade Corrigida  
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5 CONCLUSÕES 

O presente estudo apresentou o desenvolvimento de sistema de 

informação para controle de fontes radioativas, proporcionando maior rigor no 

momento de descarte das fontes no meio ambiente.  

O novo sistema apresentou diversas vantagens em relação ao sistema 

anteriormente utilizado pelo LNMRI. Uma dessas vantagens foi a maior 

segurança propiciada, obtida a partir da criação de controle de acesso a 

diferentes usuários através de senhas, recurso não disponível anteriormente. 

Ainda com relação à questão de segurança, recursos de backup e recuperação 

dos dados também foram desenvolvidos. 

Quanto ao aspecto relacionado à facilidade de uso, a solução 

implantada se caracterizou por disponibilização de uma interface padronizada, 

tornando o ambiente amigável e de fácil interação. O banco de dados também 

foi desenvolvido a partir de uma modelagem de dados que respeitou diversos 

requisitos visando à eliminação de redundâncias e inconsistências. 

O software disponibilizou a seguintes funcionalidades para os usuários 

do LNMRI: 

 

I.  Redefinição das tabelas de Grandezas, Isótopos, Fichas Fonte, 

Unidades, Clientes, Contatos, Origens, Geometrias e Elementos 

Químicos; 

II. Agilidade e padronização dos menus do sistema, formulários e 

relatórios;  

III. Geração de várias consultas por período e/ou por termos específicos;   

IV. Geração de malas diretas; 

V. Agilidades para cálculos, com possibilidade de exportação dos dados 

para arquivos em formato PDF e XLS (planilha). 

Cabe ressaltar que a atenção ao ajuste das deficiências existentes no 

sistema anteriormente utilizado gera, como consequência final, a possibilidade 

de maior e melhor controle relacionado à utilização de materiais radioativos, 

minimizando os riscos de ocorrência de descarte indevido de material 
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radioativo no meio ambiente. Esta vem a ser a maior contribuição deste 

trabalho.  

Cabe salientar que há previsão futura de inclusão de novos recursos no 

sistema, como rotina de log e gráficos com dados estatísticos, identificando as 

fontes mais demandadas e as indústrias que mais utilizaram os serviços 

relacionados à disponibilização de fontes. Espera-se também divulgar os 

resultados obtidos, a partir da apresentação de trabalhos em congressos e da 

publicação em revistas científicas especializadas. 
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6 ANEXO – Dicionário de Dados 

 

Especificações das tabelas do sistema de controle de fontes - 

FONTESRAD 

Nome da Tabela Descrição 

Cliente   Tabela contendo os clientes que são 

cadastrados para  adquirirem as fontes, 

podendo o cliente ser interno ou externo. 

Contato   Tabela com os contatos referentes à tabela 
Clientes, por CGC/CPF. 

Elemento Químico Tabela referente ao Elemento Químico e  

número Atômico.  

Isotopo  Tabela referente ao Isótopo, que pode ter 

associado uma ficha fonte ou não. 

Unidade  Tabela referente às unidades de controle de 

ficha fonte. 

Grandeza  Tabela referente às grandezas  das fontes 

por exemplo massa,atividade,concentração 

da fonte e atividade da fonte 

Origem Tabela referente às origens das fontes. 

Geometria  Tabela referente à geometria como está 

preparada a fonte. 

Sistema  Tabela referente a concentração da amostra 

na fonte. 

Usuario  Tabela referente aos funcionários da CNEN  

que utilizam o sistema.  

Ficha Fonte    Tabela referente às fichas fontes, que será 

usada para o cálculo das atividades 

corrigidas. 
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Definição de todos os campos do banco de dados do sistema de controle 

de fontes – FONTESRAD 

 

Estrutura da tabela  isotopo  

Chave primária *codigo_isotopos_id 

Chave estrangeira ** elem_quim_codigo_elem_id  

Nome do Campo Descrição do Campo 

*codigo_isotopo_id Código Identificador do 

Isótopo 

num_massa Número de massa do Isótopo    

simbolo Símbolo do Isótopo   

tempo_meia_vida Tempo_meia vida do Isótopo 

incerteza_meia_vida Incerteza da meia vida do 

Isótopo        

potencia_meia_vida Potência da meia vida do 

Isótopo        

unidade-meia_vida Unidade de meia vida do 

Isótopo        

**elem_quim_codigo_elem_

id 

Código Identificador do 

Elemento Quimico 

 

Estrutura da tabela cliente 

 *Chave Primária Cliente_id 

Nome do Campo Descrição do Campo 

*cliente_id Código de Identificação do Cliente 

Razao_social Razão Social do Cliente 

Nome_fantasia Nome Fantasia do Cliente  

CNPJ-CPF CNPJ-CPF do Cliente  

 

Estrutura da tabela contato  

Chave Primária *contato_id 

Chave estrangeria ** Clientes_Cliente_id 

Nome do Campo Descrição do campo 

*contatos_id Codigo de Identificação do contato 

nome Nome do Contato  
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CNPJ-CPF CNPJ-CPF do Contato   

setor Setor do Contato   

Telefone   Telefone do Contato    

email Email do Contato  

**Clientes_Cliente_id Código de Identificação do Cliente  

 

Estrutura da tabela  elemento quimico  

  Chave primária  *codigo_elem_id 

Nome do Campo Descrição do campo 

*codigo_elem_id Código Identificador do Elemento Quimico 

nome Nome do Elemento Quimico    

simbolo Símbolo do Elemento Quimico   

número_atômico Número Atômico do Elemento Quimico   

 

Estrutura da tabela  unidade  

 Chave Primária        * codigo_id_unidades 

 Chave Estrangeira ** codigo_grandeza_id 

Nome do Campo  Descrição do Campo 

 *codigo_id_unidades Código Identificador das Unidade  

 

**codigo_grandeza_id 

Código Identificador de Grandeza    

nome Nome da unidade 

 

Estrutura da tabela  grandeza  

Chave Primária *codigo_grandeza_id 

Nome do Campo Descrição do Campo     

*codigo_grandeza_i

d 

Código identificador de grandeza        

nome Nome da grandeza   

 

Estrutura da tabela  origem 

Chave Primária *codigo_origem_id 

Nome do Campo Descrição do campo 

*Codigo_origem_id Código identificador de Origens da fonte 
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nome Nome da fonte   

 

Estrutura da tabela  sistema 

Chave primária *codigo_sistemas_id  

Nome do Campo Descrição do campo 

*Codigo_sistemas_i

d 

Código identificador do sistema de 

calibração  

nome Nome do sistema de calibração   

codigo Código do sistema de calibração   

descrição Descrição do sistema de calibração   

 

 

 

 

 

 

Estrutura da tabela  geometria  

Chave Primária * codigo_geometria_id 

Nome do Campo Descrição do Campo 

*codigo_geometria_id Código identificador de geometrias 

codigo Codigo da fonte   

nome Nome da fonte 

texto_tipo_fonte Descrição do texto tipo fonte 

tipo_fonte Descrição do tipo fonte 

 

Estrutura da tabela  ficha fonte 

Chave Primária *codigo_ficha_id 

Chave Estrangeira ** isotopos_codigo_isotopo_id 

                                  unidade_codigo_unidade_id 

                                  geometria_codig_geometria_id 

                                  origem_codigo_geometria_id  

Nome do Campo Descrição do Campo 

* Código identificador da ficha 
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codigo_ficha_id fonte 

num_fonte Número da fonte 

livro Livro onde foi registrado a fonte 

página Página onde foi registrado a 

fonte 

data_preparo Data em que a fonte foi 

preparada 

forma_química Como se apresenta o 

radionuclídeo na ampola 

carreador È um sal inerte do mesmo 

radionuclídeo paara diminuir a 

aborção do radionuclídeo  

 

meio É o ácido em que está diluído o 

sal do radionuclídeo 

densidade Densidade do radionuclídeo 

atividade Atividade do radionuclídeo 

data_atividade Data da Atividade do 

Radionuclídeo 

hora_atividade Hora da Atividade do 

Radionuclídeo 

ua Incerteza categoria a  

ub Incerteza categoria b 

massa Massa do radionuclídeo 

fd Fator de diluição do 

radionuclídeo 

padrão Padrão de diluição do 

radionuclídeo 

tipo_fonte Tipo da fonte 

data_atual Data atual da ficha fonte 

hora_atual Hora atual da ficha fonte 

atv_corrigida Atividade calculada corrigida 

Isotopos_codigo_isotopo_id Código identificador do Isótopo 
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Unidades_codigo_unidades_i

d 

Código identificador de 

unidades 

Geometrias_codigo_geometri

a_id 

Código identificador de 

geometrias 

Origens_codigo_origens_id Código Identificador de origens 

 

 

 

Estrutura da tabela  usuario 

  Chave primária  *codigo_elem_id 

Nome do Campo Descrição do campo 

*matric_cnen Matricula do usuário 

senha Senha do usuario    
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